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Rövidítések jegyzéke 

 

a., aa.   arteria, arteriae 

BPC157  gasztrikus pentadekapeptid BPC157 (body protection compound) 

BPU   szöveti perfúziós egység (blood perfusion unit) 

bsl   kiindulási érték (baseline) 

BV   csonttérfogat (bone volume) 

CEJ   zománt-cement határ (cemento-enamel junction) 

cNOS konstitutív nitrogén-monoxid-szintáz (constitutiveNOS) 

EDRF endothel eredetű relaxáló faktor (endothelium-derived-relaxing-

factor) 

eNOS   endothelialis nitrogén-monoxid-szintáz 

ET   endothelin  

ETB1   endothelin receptor B1-es típus 

GBF   gingivális véráramlás (gingival blood flow) 

gl.   glandula (mirigy, nyálmirigy) 

GVR      gingiva érellenállása (gingival vascular resistance) 

HR   szívfrekvencia (heart rate) 

IL-8   interleukin-8 

iNOS   indukálható nitrogén-monoxid-szintáz 

ip.   intraperitoneális 

iv.   intravénás 

LDF   lézer Doppler véráramlásmérés (laser Doppler flowmetry) 

L-NAME  Nω-nitro-L-arginin-metilészter 

LPS   lipopoliszacharid 

LTN B4  leukotrién B4 

MBP   artériás középnyomás (mean blood pressure) 

MO   monocyta 

NO   nitrogén-monoxid 

NOS   nitrogén-monoxid-szintáz 

N.S.   nem szignifikáns (no significance) 
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PDGF vérlemezke eredetű növekedési faktor (platelet derived growth 

factor) 

PGI2   prosztaglandin I2   

PMN   polymorphonuclearis leukocyta  

SEM   átlag standard hibája (standard error of mean) 

SMG   submandibularis nyálmirigy (submandibular gland) 

tskg   testsúly kilogramm 

v.   vena 

vs.   versus 

VEGF vascularis endothelialis növekedési faktor (vascular endothelial 

growth factor) 

VR   érellenállás (vascular resistance) 

2D   két dimenziós 

3D   három dimenziós 
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1. Bevezetés 

 

A szájüreg egészségének megőrzése kiemelten fontos területe a gyógyászatnak. Számos 

funkciója közül kiemelendő, hogy a szervezet első védelmi vonalaként mintegy határt 

képez a külső és belső környezet között. Ezért a szájüregi képletek egészséges 

működése alapvető feltétele az egész szervezet egészséges működésének.  

A szájüreg (cavum oris) a gastrointestinalis rendszer első szakasza, amely zárt szájnál 

felfelé domborodó, nyállal kitöltött keskeny rés. Elől az ajkak és a fogsorok, hátul a 

nyelv és a szájpad összefekvése határolja. Szájnyitáskor tág üreggé alakul, ahol 

előrefelé a külvilággal a rima oris útján közlekedik, hátrafelé az isthmus fauciumon 

keresztül a garat pars oralisába nyílik. A szájüreget a felső és alsó fogív (arcus dentalis 

superior et inferior) két egyenlőtlen részre osztja, az elülső kisebb részt vestibulum 

orisnak, a hátulsó nagyobb részt cavum oris propriumnak hívják.  A szájüregbe ürítik 

excretumaikat a nyálmirigyek (ld. 1.1.2). A szervezet és ezen belül a szájüreg orvosi 

szempontból speciális jelentőségű keményszöveti képződményei a fogak, amelyek a 

felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványaiban helyezkednek el. A fogak 

rugalmas rögzítését a parodontium (ld.1.1.1.) biztosítja. A szájüreg védelmi 

rendszerében elsődleges szerepe van a nyálnak, és vele együtt a szájüreg egészét borító 

ép epitheliális felszínnek, a nyálkahártyának, valamint a fogak körüli gingivális 

egységnek, ezen belül a szoros hámtapadásnak. 

 

1.1 A szájüregi régió vérellátásának jelentősége 

Ahhoz, hogy a szervek, szövetek megfelelően funkcionálhassanak, szükséges 

tápanyaggal és oxigénnel való jó ellátottságuk. Ez a vérellátásukon keresztül biztosított, 

ezért az egyes szervek mikrokeringésének ismerete elengedhetetlenül fontos a funkció 

jó megértéséhez. A mikrokeringésben történő változások jelzik először a bekövetkezett 

sérülést, károsodást (ld. gyulladásban a gyulladt terület keringésfokozódása, vagy 

stasisa).  
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1.1.1. Az egészséges parodontium általános leírása 

Parodontiumnak, fogágynak nevezzük a fogakat rögzítő szöveteket. A parodontium  

gingivából, gyökérhártyából, cementből és processus alveolarisból épül fel. A 

parodontium két fő összetevője: a gingivális egység és az ún. rögzítő apparátus.  

Ínynek (gingiva) nevezzük a processus alveolarist fedő, a fogak cervicalis részét övező, 

a rágófunkcióhoz speciálisan adaptálódott nyálkahártyát. A gingivális egységen belül 

megkülönböztetünk szabad ínyszélt (gingiva marginalis – részei: vestibularis, oralis 

szabad ínyszél és interdentalis papilla) és feszes ínyt (gingiva propria). Az íny 

vestibularisan és lingualisan az ún. mucogingivalis határvonallal (mucogingivalis 

junctio) határolódik el a laza nyálkahártyától (alveolaris mucosa). Palatinalisan az íny és 

a palatinalis feszes nyálkahártya között nincs éles határ. Az íny feladata a mélyebb 

szövetek szájmiliő hatásaival szembeni védelme. A rögzítő apparátus alkotórészei a 

cement, a gyökérhártya és az alveoláris csont. Feladata a fogak megtámasztása és 

tartása, a rágóerő transzformálása és továbbítása. A gyökérhártya az állcsonthoz az 

alveoláris csontban, a dentinhez pedig a cementben rögzül. 

 

1.1.1.1. Az egészséges gingiva vérellátása 

A parodontium vérellátását az artéria (a.) lingualis és az a. maxillaris ágaiból kapja. A 

mandibuláris fogágy erei az a. alveolaris inferiorból, a. mentalisból, a. lingualisból és az 

a. buccalisból erednek. A maxilláris fogágy az aa. alveolares superiores, a. 

infraorbitalis, a. palatinus major és az a. incisiva felől kapja az artériás afferentációt. 

Ezen erek egy része behatol a csontba, ahol a Havers- és a Volkmann-csatorna 

rendszeren keresztül táplálja a csontot, más részük a periosteum érellátását biztosítja. A 

szabad íny vérellátását a processus alveolaris felett kialakuló érfonat biztosítja, amely 

anasztomozál a periosteum és a gyökérhártya érrendszerével. A junkcionális hámréteg 

és sulcus epithelium alatt igen finom kapilláris hálózat található (dentogingivalis 

plexus), amely a gyökérhártyaerek közvetlen, supraalveolaris folytatása. A gingiva 

külső hámja alatt mélyen a hámba nyúló kötőszöveti papillarendszer található, 

amelynek minden papillája külön-külön saját kis arteriola-venula rendszerrel bír és 

közvetlenül a hám alatt oszlik kapillárisokra. Itt a kapilláris sűrűség kb. 50 kapilláris / 

mm
2
. A feszes íny a periostealis erekből, a gyökérhártya a lamina compacta perforált 
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lemezén átlépő erekből kapja vérellátását gazdag anasztomózis hálózatot képezve (1. 

ábra).  

 

 

1. ábra: A parodontium vérellátása 

 

Bal oldalon a buccolingualis nézet (frontalis metszet). Jobb oldalon az interdentalis 

csontseptum sagittalis nézete. (A) A gingiva subepithelialis kapilláris hálózata, (B) a 

parodontalis ligamentum kapilláris hálózata, (C) supraperiostealis artéria, (D) az artéria 

penetrációja az interdentalis alveolaris csontba. 

 

Fogorvosi tevékenységünk során számtalan esetben sértjük beavatkozásainkkal a 

marginális gingivát. A nem megfelelően kiterjesztett és kivitelezett restaurációk 

megbontják ezen területek épségét, és a hosszan tartó irritáció hatására valamint 

iatrogén plakkretenciós területek kialakulása következményeként változó súlyosságú 

gyulladások jöhetnek létre.  

 

1.1.2. A nyálmirigyek jelentősége 

A nyál egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező, komplex folyadék, amely alapvető 

funkciókkal bír a szájüreg lágy és kemény szövetei integritásának fenntartásában 

(Dalmadi és Fábián 2004), valamint részt vesz az emésztés folyamatában is (Pedersen 

és mtsai 2002). A nyáltermelésben a nagy és a kis nyálmirigyek vesznek részt. Három 

pár nagy nyálmirigyet különböztetünk meg: glandula (gl.) parotis, gl. submandibularis, 
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gl. sublingualis, amelyek távolabb helyezkednek el a szájüregtől és ahhoz csak 

kivezetőcsöveiken keresztül kapcsolódnak.  A kis nyálmirigyek elszórtan találhatók az 

egész szájüreg nyálkahártyájában, vagy a submucosaban, és kivezetőnyílásaikkal 

közvetlenül nyílnak a szájüregbe.  

A véráramlás fokozódásával a nyálelválasztás sebessége is emelkedik. A nyálelválasztás 

és a nyálmirigyek véráramlásának szoros kapcsolatát mind állatokban (Hanna és mtsai 

1999), mind emberben (Ariji és mtsai 1998) kimutatták. 

 

1.1.2.1. A nyálmirigyek vérellátása 

A nyálmirigyeket az a. carotis externa ágai látják el. A parotis ductusokat főleg az a. 

facialis hálózza be, de a mirigynek is bőséges vérellátást biztosít. Ezen kívül az a. 

transversa faciei biztosítja a vérellátást. A vénás vér közvetlenül a vena (v.) temporalis 

superficialisba és a plexus pterygoideusba ömlik, majd a v. jugularis externával 

vezetődik el. A submandibularis nyálmirigy az a. facialisból és az a. lingualisból kapja 

vérellátását. A vénák az artériákkal együtt haladnak és a v. jugularis externába ömlenek.  

A sublingualis nyálmirigy az a. facialisból és az a. submentalis (a. facialis ága) felől 

kapja a vérellátását. A mirigyek állományában az erek a ductusrendszert követve 

oszlanak kisebb ágakra, nem alkotnak anasztomózisokat, egymástól függetlenül látnak 

el egy-egy területet. Az intralobularis ductusokat kísérve oszlanak kapillárisokra és az 

acinusok valamint a ductusok körül hálózatot képeznek. 

 

1.1.3. A véráramlás szabályozásának molekuláris alapjai 

A véráramlás szabályozásában részt vesznek helyi és az egész szervezetet érintő 

mechanizmusok. A lokális szabályozás következményei csak helyileg jelennek meg, 

ezzel szemben a szisztémás mechanizmusok az egész szervezetben kifejtik hatásukat. 

A lokális szabályozásban kiemelt szerepe van az endothel sejtek által termelt 

vasoregulator anyagoknak. Ezek közül elsődlegesen vasoconstrictor hatású tényező az 

endothelin (ET), míg vasodilatator hatása van a prosztaciklinnek (pl. PGI2) és a 

nitrogén-monoxidnak (NO). A véráramlás szabályozásában részt vevő számos anyag és 

tényező közül az experimentális vizsgálataim tárgyát képező nitrogén monoxidot 

mutatom be. 
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1.1.3.1. A nitrogén-monoxid (NO) jelentősége  

A NO egy sokféle biológiai hatással rendelkező, kisméretű, rövid - pár másodperces - 

féléletidejű gázmolekula. Furchgott és Zawadzki 1980-ban számolt be először egy 

endothel eredetű simaizom relaxációt okozó anyagról, amelyet sokáig EDRF-ként 

(endothelium derived relaxing factor) ismertek (Furchgott és Zawadzki 1980). 1987-ben 

Moncada és munkatársai voltak azok, akik kimutatták, hogy a NO és az EDRF egy és 

ugyanaz. Ettől kezdve a NO még inkább az érdeklődés középpontjába került  (Moncada 

és mtsai 1988; 1991).  1998-ban orvosi és élettani Nobel-díjjal jutalmazták Robert F. 

Furchgott-ot, Louis J. Ignarro-t és Ferid Murad-ot a NO-dal kapcsolatos kutatásaikért az 

élő szervezetben.  

 

1.1.3.1.1. A nitrogén-monoxid képződése és hatásai 

Az érendothelben képződő NO termelését számos tényező stimulálja: a véráramlásból 

adódó nyíróerő, acetilkolin, bradikinin, ATP, ADP, hisztamin, trombin, substance P, az 

ETB1-receptoron keresztül az endothelin (Furchgott 1983; Busse és mtsai 1985; 

Furchgott és Vanhoutte 1989; Hynynen és Khalil 2006) (3. ábra). A NO az L-arginin 

deaminációja révén keletkezik, az oldallánc guanidin csoportjából, L-citrulin 

keletkezése mellett (Collier és Vallance 1989). A reakciót a nitrogén-monoxid-szintáz 

enzim (NOS) katalizálja. Az enzim működéséhez kofaktorokra van szükség: flavin-

adenin-dinukleotid, flavin-mononukleotid, tetrahidrobiopterin, kalmodulin, hem, és 

cink. Szubsztrátjuk a NADPH, a molekuláris oxigén és az L-arginin (2. ábra). 

 

 

2. ábra: A NO képződése 
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A NOS-nak két fő típusát különböztetjük meg. Az egyik a fiziológiás körülmények 

között a sejtekben állandóan jelenlévő konstitutív forma (cNOS), a másik az 

indukálható forma (iNOS), amely kóros körülmények között képződik. 

A konstitutív NOS-nak 2 altípusa van, amelyek az előfordulási helyükről kapták a 

nevüket: endothelialis, vagy eNOS és neuronális, vagy nNOS. A cNOS izoformák 

esetében akkor indul be a NO szintézis, amikor az intracelluláris Ca
2+

 szint 

megemelkedik. A megemelkedett Ca
2+

 szint következtében a kalmodulin Ca
2+

-ot köt és 

a NOS-hoz kötődik. Ez a kapcsolat reverzibilis. A kötődés következtében az enzim két 

alegysége közelebb kerül egymáshoz, és beindulhat a NO termelése. A folyamat addig 

tart, míg a kalmodulin le nem disszociál az enzimről. Az nNOS esetén az  N-metil-D-

aszpartámsav (NMDA)-receptorok aktiválódása, míg az eNOS esetén egyéb mediátorok 

(acetilkolin, noradrenalin, bradikinin, stb) felelősek az intracelluláris Ca
2+

 szint 

megemelkedéséért. 

Az iNOS normális körülmények között nincs jelen a sejtekben, csak külső stimulusok 

(infekció, bakteriális toxinok) hatására expresszálódik. A makrofágokon kívül más 

sejtekben is kimutatták már, többek között az érfal simaizomsejtjeiben, a szívizomban, a 

bélben, a hepatocitákban, illetve különböző immunsejtekben (Coleman 2002; Kolios és 

mtsai 2004; Pieper és Roza 2008). Megjelenése után nagyobb mennyiségben termeli a 

NO-ot, mint a konstitutív izoenzimek, ugyanis irreverzibilisen köti a kalmodulint, amely 

így képtelen ledisszociálni róla. Míg a cNOS izoformák NO termelésének előfeltétele az 

intracelluláris Ca
2+

 szint emelkedése, addig az iNOS alacsony Ca
2+

 szinten is képes NO-

ot termelni. Az iNOS expressziójának inhibitorai a glukokortikoidok. A fiziológiás 

mennyiségben termelt NO-nak fontos élettani szerepe van a mikroorganizmusok elleni 

védekezésben és a citotoxikus reakciókban (Nathan és Xie 1994; Stuehr 1999; Alderton 

és mtsai 2001).  
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3. ábra: A NO hatásai az érfalban 

 

Az érendothelből felszabaduló NO a guanil-cikláz rendszer aktiválásán keresztül fejti ki 

hatását a simaizomban, amely a sejt cGMP szintjét fokozva annak relaxációját váltja ki 

(Moncada és mtsai 1988) (3. ábra). 

 

1.1.3.2. Nitrogén-monoxid szerepe az orális képletek véráramlás szabályozásában 

A NO szájüreg területén kifejtett hatásának gazdag irodalma van. A molekula nagy 

jelentőséggel bír a véráramlás szabályozásában gingivában (Fazekas és mtsai 1996), és 

fontos szerepe van a gingivális gyulladásos folyamatokban is (Matejka és mtsai 1998; 

Lohinai és mtsai 2001).  

A NO bazális felszabadulása fiziológiás körülmények között hozzájárul a 

submandibularis nyálmirigy érellenállásának és véráramlásának szabályozásához 

(Edwards és Garrett 1992; Lohinai és mtsai 1996; Vág és mtsai 1998). Kimutatták, hogy 

nyugalmi körülmények között a NO donor 3-morpholinosydnonimin intravénás 

adagolása nagymértékben csökkenti, a NO szintézist gátló anyag Nω-nitro-L-arginin 

pedig növeli a nyálmirigyek (submandibularis és parotis) érellenállását macskában 

(Lohinai és mtsai 1996). Az irodalomban nem voltak adatok arra, hogy az egy- vagy 

kétoldali a. carotis communis elzárás és az ebből adódó hypoxia hogyan befolyásolja a 

nitrogén-monoxid termelődését a nyálmirigyekben. Feltételezhető, hogy az értágító 
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hatású nitrogén-monoxid szerepet játszik a nyálmirigyekben a vérkeringés 

fenntartásában.  

 

1.2. A szájüregi lágyrész szövetek véráramlásának változása pathológiás 

elváltozásokban 

 

1.2.1. Gingiva vascularisatiojában végbemenő változások gyulladásban 

Szövettani és anatómiai változások mutatják az ínyszéli mikrokeringés változását 

gingivitisben. A gyulladásmentes ínyben az érhálózat szabályos, ismétlődő, réteges 

elrendeződést mutat (Hock és Nuki 1971; Soderholm és Egelberg 1973) (1. ábra).  

Gyulladásos folyamatok során a szabad gingivaszél érhálózatának morfológiája 

jelentősen módosulhat (Hock és Nuki 1971; Soderholm és Egelberg 1973). Ép ínyben a 

kis erek egyenes lefutásúak, gyulladás esetén érkacsok képződnek, az érplexus 

szabálytalan formát vesz fel (Nuki és Hock 1974), a mikroerek dilatálnak, hurkot 

alkotnak, és ezzel sokszorosára növelik az egységnyi szövettömegre eső érátmérő 

nagyságát. Növekszik a felszínes gingivális erek száma (Matheny és mtsai 1993). A 

morfológiai eltérések megváltoztatják a szöveti perfúzió mértékét is (Kaplan és mtsai 

1982; Hock és Kim 1983). 

A gyulladásos megbetegedések klasszikus tünetegyüttesének első manifesztációja a 

gingiva gyulladásában a rubor, azaz a kapillárisok dilatációjával és a véráramlás 

megemelkedésével együttjáró vérbőség. A keringés fokozódik, ezáltal több vér kerül az 

érintett területre (Kerdvongbundit és mtsai 2003). Gingivitisben a gyulladt íny duzzadt 

és a legkisebb mechanikai irritációra vérzéssel válaszol. A gyulladás indukálta 

vasculitishez és az érfal permeabilitasához hozzájárulnak a polymorphonuclearis (PNM) 

leukocyták, a lymphocyták és a szérum egyéb alakos elemei, amelyek bekerülve a 

kötőszövetbe, beindítják az immun kaszkádot, amely végül szöveti károsodáshoz vezet 

(Kerdvongbundit és mtsai 2002a). Súlyos esetben a parodontiumban szövetkárosodás, 

tasakképződés, legsúlyosabb esetben az alveoláris csontállomány pusztulása is 

bekövetkezik.  
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1.2.2. A fogágybetegség kialakulása 

Fogászati szempontból korunk egyik népbetegsége a fog tartószöveteit (a lágy- és 

keményszöveteket) érintő bakteriális eredetű gyulladásos megbetegedés, a 

fogágybetegség (parodontopathia) (Papapanou 1996), amely a lakosság nagy hányadát 

érinti. Európa felnőtt lakosságának 70-80%-a gingivitisben vagy mérsékelt 

parodontitisben szenved. Súlyos parodontitis a lakosság 8-10%-ánál diagnosztizálható 

(Papapanou 1996). Fiatalkorúaknál a gingivitis előfordulása és a fogágy gyulladásának 

mértéke a felnőttekéhez hasonló (Jenkins és Papapanou 2001). Magyarországon a 

felnőtt lakosságnak mintegy 12%-a rendelkezik egészséges parodontiummal. A 

lakosság 8%-ában találtak ínyvérzést, 43% érintett a fogkő által. A lakosság 23%-a 

szenved közepesen súlyos parodontitisben (4-5 mm mély tasakok legalább egy 

sextánsban), míg 7%-ánál súlyos parodontális léziót (6 mm-nél mélyebb tasak legalább 

egy sextánsban) találtak (Hermann és mtsai 2009). 

 

A fogágybetegség a mai szemlélet szerint multifaktoriális kórkép, azaz a dentális plakk, 

mint fő előidéző mellett, egyéb genetikai és szerzett, környezeti és általános szervezeti 

tényezők is közrejátszanak kialakulásában (Gera 2004). A lepedék a parodontitis 

kialakulásának szükséges, de nem elégséges feltétele (Gera és Vári 2009a). A fogágy 

szöveteinek pusztulását csak kisebb részben eredményezi a jelenlévő bakteriális tömeg, 

sokkal inkább a szervezet immunstátusza, a bakteriális támadó tényező miatt jelenlévő 

védekezőrendszer sejtjeinek profilja, és az ezek következményeként kialakuló gyulladás 

határozza meg a parodontitises folyamat lefolyását (Gera 2008; Gera és Vári 2009b).  

A plakkellenes védekezésben részt vesz a nyál, a gingivalis sulcus, az íny kötőszövete, 

és a szisztémás immunrendszer mind a természetes, mind az adaptív immunrendszer 

közreműködésével. A szövetpusztulásért felelős mechanizmusok között említhetünk 

különböző bakteriális faktorokat – kiemelten a Gram-negatív baktériumok endotoxinját 

a lipopoliszacharidot (LPS) (Madianos és mtsai 2005), amelyeket a gyulladást fenntartó 

supra- és elsősorban subgingivalis baktériumtömeg termel, és amelyek direkt módon 

felelősek a szövetkárosodásért. Az ínyszél mentén felhalmozódó aerob és a sulcusban 

megtapadó főként anaerob baktériumok nagy mennyiségben termelnek olyan 

anyagokat, amelyek direkt módon provokálnak bizonyos érelváltozásokat. A 

sulcushámot és a gingiva kötőszövetét ért károsodás vasoactiv mediátorok 
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felszabadulásához vezet. A bakteriális irritáció hatására a hámsejtek aktív módon 

arachidonsav származékokat (prosztaglandinok, leukotriének – LTN4, citokineket és 

kemokineket – IL-8) választanak ki (Graves 1999). A gingivális hízósejtekből az LPS 

direkt vagy complement aktiválódás révén indirekt módon hisztamint és heparint 

szabadít fel. A szérumból egyéb vasoactiv anyagok (bradikinin, plazmin) képződnek. A 

vérlemezkékből szerotonin, tromboxán és vérlemezke eredetű növekedési faktor 

(PDGF) válik szabaddá. Ezek hatására az arteriolák és kapillárisok kitágulnak, az 

endothel sejtek pórusai szétnyílnak, a kapillárisok permeabilitása fokozódik.  Emelkedik 

a pro-inflammatorikus molekulák – citokinek, prosztaglandinok, és leukotriének – 

szintje a gingivalis sulcus crevicularis folyadékában is, amely izolálja a szöveteket a 

parodontális progressziótól (Ebersole és mtsai 2000). A válaszképpen kifejlődő 

gyulladás egyrészt megőrzi a szervezet integritását, másrészt azonban pusztíthatja a 

szöveteket.   

Ennek megfelelően a gingivitis az egészséges szervezet normális védekező 

mechanizmusa az ínyszél mentén felhalmozódó opportunista bakteriális biofilmmel 

szemben (Gera 2008). A gingivitis nem jár a rögzítő apparátus pusztulásával, és a 

bakteriális irritáció megszűnése után visszafejlődik. 

Amennyiben a PNM-leukocyta és makrofág védelmi vonal működése nem kielégítő, a 

baktériumok vagy azok termékei elérik a parodontium mélyebb szöveteit, amelyet 

plazmasejtes infiltráció követ. Ha a szervezet ebben a stádiumban képes megfelelő 

mennyiségű ellenanyag termelésére, a parodontitises folyamat lassan progrediál, 

krónikussá válhat. Az ínyszövet mellett a csont átépülési folyamatai is zavart 

szenvednek, nettó csontlebomlás jön létre. Ha a PMN-leukocyta, és ellenanyag védelmi 

rendszer nem funkcionál elégségesen, akkor a monocyta/lymphocyta (MO/T-

lymphocyta) rendszer aktiválódik. A szövetkárosodás foka nagymértékben függ a 

genetikusan meghatározott MO/T-lymphocyta választól, amely egyrészt a károsító és 

védő ciktokinek felszabadulásának arányában meghatározó, másrészt hat a PMN-

leukocyták működésére is (Gera 1998).  

Alapvető fogorvosi feladat – a parodontális prevenció keretein belül – ezen gyulladásos 

folyamatok kialakulásának és progressziójának megakadályozása, továbbá a 

bekövetkező károsodások megelőzése.  

A konzervatív terápiát kiegészítheti gyulladásgátló szerek alkalmazása is. 
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1.2.3. Nyálmirigyek ischaemias elváltozásai 

Fogorvosi szempontból a parodontális betegségeken kívül másik jelentős 

betegségcsoport a nyálmirigyeket érintő betegségek és az azok következményeként 

kialakuló csökkent nyálmirigy - funkció (Delaleu és mtsai 2005; Bhide és mtsai 2009). 

Az orofaciális szövetek ischaemias megbetegedésének egyik etiológiai faktora lehet az 

a. carotis communis stenosisa vagy okklúziója.  Szájsebészeti műtéteknél is problémát 

okozhat a carotis és más, kisebb erek elzáródását követően egyes fej-nyak képletek 

időszakos vagy végleges kizárása a keringésből. Ezért fontos annak ismerete, hogyan 

változik az elzáródás után az érintett területek véráramlása. Kísérleteinkben modelleztük 

az a. carotis communis leszorításával létrejövő keringésváltozásokat. A fej-nyak 

képletek közül a submandibularis nyálmirigy optimális a keringési vizsgálatok céljára. 

Vérellátását az a. carotis externából leágazó a. facialis biztosítja. Patkányban a 

submandibularis nyálmirigy ventralis felszíne egyszerűen feltárható egy median-

sagittalis nyaki metszésből, és a műtéti beavatkozás során nem sérül az érrendszere. 

További előnyt jelent, hogy lézer szonda fejjel is jól megközelíthető és a szonda a 

mirigy - felszín közelében elhelyezhető. Így a submandibularis nyálmirigy jól 

használható a keringésélettani vizsgálatokhoz, amelyek során az akut véráramlás-

változások lézer Doppler áramlásmérővel jól nyomon követhetők. 
86

Rb
 

izotóppal 

patkányon végzett kísérletben megállapították, hogy néhány perccel az egyoldali carotis 

elzárás után csak 16%-kal csökkent az elzárt oldali SMG véráramlása az ellenoldali 

mirigy áramlásához viszonyítva (Vág és mtsai 1999). Kérdéses, hogy ebben a 

folyamatban milyen szerepe lehet a NO-nak.  

 

1.3. A Body Protection Compound 157 (BPC157) hatásai  

Irodalmi adatok alapján jelentős gyulladásgátló és citoprotektív szerepe van egy 15 

aminosavból (pentadekapeptid) álló fehérjének, amelyet Sikiric és munkatársai 

gyomornedvből izoláltak a 90-es évek elején (Sikiric és mtsai 1992; 1993a). Ez a 

fehérje a gasztrikus pentadekapeptid BPC157, amelyet BPC 15, PL-10, PLD-116 

(Prkacin és mtsai 2001) és PL 14736 kódokkal is jelölnek (Bedekovic és mtsai 2003). 

A kezdeti vizsgálatokban a BPC157 organoprotektív hatását tanulmányozták a gastro-

intestinalis rendszerben - különböző ulcerogénekkel szemben a gyomorban (Sikiric és 

mtsai 1992; 1993a), és a duodenumban (Sikiric és mtsai 1994); a colonban (Veljaca és 

mtsai 1995) és a májban (Sikiric és mtsai 1993b). A kezdeti kísérletekben megismert 
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pozitív hatások vizsgálatát más szervekre is kiterjesztették, és vizsgálták profilaktikus 

organoprotektív hatását akut pancreatitisben (Sikiric és mtsai 1996), szívben és lépben 

(Grabarevic és mtsai 1997). Direkt sejtvédő (citoprotektív) hatását is tanulmányozták a 

gyomor mucosa sejteken (Bodis és mtsai 1997a; 1997b), adaptív sejtvédő hatását 

gastrojejunalis anasztomózison (Sikiric és mtsai 1999b; Mise és mtsai 2006), és hosszan 

tartó sejtvédő hatását reflux oesophagitisben (Sikiric és mtsai 1999a).  

A BPC157 jelentős gyulladásgátló hatással rendelkezik akut és krónikus gyulladásos 

modellekben (Sikiric és mtsai 1997b). A leírt adatok alapján a BPC157 elősegíti a 

gyógyulási folyamatokat, gyorsabb retikulin és kollagén képződést biztosít, az 

angiogenezis stimuláló faktoraként szerepel, és serkenti a fibroblast működést (Seiwerth 

és mtsai 1997). Hat a gyulladás sejtes elemeire is: redukálja a granulocyták számát, és 

stimulálja a mononukleáris sejteket, makrofágokat (Seiwerth és mtsai 1997). 

Szignifikánsan redukálja az akut gyulladási faktorokat, gyulladáscsökkentő aktivitással 

rendelkezik mind akut, mind krónikus gyulladási modelleken, in vitro és in vivo is 

csökkenti a gyulladásos mediátorok (mieloperoxidáz, leukotrién B4, tromboxán B2) 

keletkezését (Veljaca és mtsai 1995; Seiwerth és mtsai 1997). 

Állatkísérleti modellekben igazolták, hogy meggyorsítja a különböző szövetek 

regenerációját, így szerepet játszik a sebgyógyulásban (Seiwerth és mtsai 1997; 

Seveljevic-Jaran és mtsai 2006), a bőr égési sérülés utáni regenerációjában (Mikus és 

mtsai 2001; Sikiric és mtsai 2003; Bilic és mtsai 2005), az Achilles-ín sérülés utáni 

gyógyulásában (Staresinic és mtsai 2003; Krivic és mtsai 2006), izomsérülés (musculus 

quadriceps, musculus gastrocnemius complex) regenerálódásában (Staresinic és mtsai 

2006; Novinscak és mtsai 2008). Elősegíti az osteogenesist a törések gyógyulásában és 

meggyorsítja a csontújraképződést nyúlban létrehozott kísérletes csontsérülésben 

(Sebecic és mtsai 1999).  

Gyulladásos bélbetegség terápiájában játszhat fontos szerepet, jelenleg ez a 

gyulladásgátló hatása áll a vizsgálatok középpontjában (Sikiric és mtsai 2006; Vuksic és 

mtsai 2007; Klicek és mtsai 2008), amely felveti az orális nyálkahártya gyulladások 

protekciójának lehetőségét is. 
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1.4. A szájüregi szövetek véráramlás mérésének lehetőségei - Lézer Doppler 

véráramlásmérés 

A gingivális keringés és mikroér funkció különböző technikákkal vizsgálható. Ezek 

közé tartozik: a vitál mikroszkópia (Hock és Nuki 1971; Gyurkovics és mtsai 2009);  a 

jelzett (izotóppal vagy festékkel) vagy nem jelzett mikrogyöngy módszer (Wuchenich 

és mtsai 1996), az elektronikus impedancián alapuló pletizmográfia (Kinnen és 

Goldberg 1978), a thermális clearance (Clarke és mtsai 1981), és az izotóp clearence 

(Hock és mtsai 1980). 

Közös jellemzői ezen technikáknak, hogy invazív, néhány esetben toxikus 

beavatkozások, és a véráramlást csak indirekt módon mérik (Kerdvongbundit és mtsai 

2003).  

A szöveti véráramlás tanulmányozásának lehetséges non-invazív módszere a lézer 

Doppler áramlásmérés (LDF), amely szenzitív, reprodukálható és ártalmatlan, 

napjainkban széles körben elterjedt módszer. Számos közlemény jelent meg olyan 

vizsgálatokról, amelyek során a lézer Doppler áramlásmérőt az orális képletek 

véráramlásának meghatározására használták (Hoke és mtsai 1994). Humán egyedek 

vizsgálatában kísérletes körülmények között létrehozott gingivitisben Matheny és 

munkatársai alkalmazták először (Matheny és mtsai 1993). Alkalmazzák  továbbá az 

endodonciában (Jafarzadeh 2009), a szájsebészetben osteotomiák vizsgálatára 

(Kretschmer és mtsai 2009), a pulpa véráramlásának vizsgálatára egészséges és 

gyulladásos körülmények között (Gazelius és mtsai 1986; Ramsay és mtsai 1991; Pitt 

Ford és mtsai 1993) és parodontális lebenyműtéteknél (Abdel-Galil és Mitchell 2009).  

Baab és munkatársai (Baab és mtsai 1986) jellemezték először a véráramlás mintázatát a 

szabad és a feszes ínyben, az interdentális papillában és az alveolaris mucosaban. 

Kiemelendően fontos, hogy az LDF egyaránt alkalmazható humán vizsgálatokban és 

kísérleti állatok experimentalis körülményei között is. 
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2. Célkitűzések 

 

1. Lézer Doppler véráramlásmérés beállítása emberben – ezen belül feltérképezni, hogy 

fiziológiás körülmények között mutatkozik-e különbség a véráramlásértékek között 

humán egyedekben, az egyes fogakhoz tartozó marginális gingiva területén azonos 

foghoz tartozó különböző pontokban, azonos kvadránsban lévő fogak körül, valamint 

az alsó és felső állcsontban? 

 

2. Lézer Doppler véráramlásmérési módszer beállítása patkányban – gingivális keringés 

változásának vizsgálata nitrogén-monoxid hatására. Vizsgálni továbbá a 

aubmandibuláris nyálmirigy ventralis felszín véráramlásának homogenitását, a rövid és 

hosszú ideig tartó a. carotis okklúzió hatását a submandibularis nyálmirigy keringésére, 

és a rövid ideig tartó okklúzió hatását hogyan változtatja meg a nitrogén-monoxid. 

   

3. BPC157 hatásának vizsgálata egészséges fogínyben. 

 

4. Vizsgálni a BPC157 hatását gingivitisben. 

 

5. Megvizsgálni, van-e szerepe a BPC157-nek ligatúrával kiváltott kísérletes 

csontpusztulásban? Hogyan befolyásolja a BPC157 a gyulladásos csontpusztulás 

mértékét a fog teljes kerülete körül? Van-e kialakuló esetleges különbség a 

csontszerkezet változásban? Van-e változás az alveoláris csont mikromorfometriai 

paramétereiben?  
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3. Módszerek 

 

3.1. A lézer Doppler véráramlásmérés általános elve 

Az LDF a szórt lézerfény frekvencia-eltolódásának meghatározásán alapul. A kis 

energiájú koherens lézerfény a szövet statikus struktúráin és a szövet hajszálereiben 

áramló vérsejteken egyaránt szóródik (4. ábra). Az áramló vérsejteken szóródott fény 

frekvenciaspektruma a Doppler-effektus miatt kiszélesedik. A lézerfény 

frekvenciaspektrumának kiszélesedése az áramló vérsejteken történő egyszeres vagy 

többszörös fotonszóródásnak tulajdonítható, ami a Doppler-frekvencia egyszeri vagy 

több egymás utáni eltolódását eredményezi (Nilsson és mtsai 1980a; 1980b; Nilsson 

1984; Oberg és mtsai 1984). A szövet statikus struktúráin szóródó fény nem mutat 

Doppler-frekvencia eltolódást (Hinrichs és mtsai 1995).  

 

 

 

4. ábra: A lézer Doppler véráramlásmérő működési elve 

 

Az áramlásmérő műszer egy olyan kimeneti jelet állít elő, amely a vér sejtes elemeinek 

a perfúzióját jellemzi. Ez két tényező szorzatából, azaz az adott szöveti térfogatban 

mozgó vérsejtek számából és ezeknek a sejteknek az átlagsebességéből adódik perfúziós  
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egységekben (PU) kifejezve (Nilsson és mtsai 1980a; Nilsson 1984; Oberg és mtsai 

1984). 

 

3.1.1. Lézer Doppler véráramlásmérés kivitelezése 

A véráramlást lézer Doppler véráramlásmérővel (Oxford Optronix, Oxford, Anglia) 

mértük és szöveti perfúziós egységben (BPU) fejeztük ki. A véráramlásmérőhöz 0,9 

mm külső átmérőjű egyenes lézer Doppler szondát (780 nm; Oxford Optronix, Oxford, 

Anglia) csatlakoztattunk. A véráramlás okozta Doppler jelet zavaró artefact mozgások 

csökkentése érdekében a szonda esetleges elmozdulását manipulátor segítségével 

akadályoztuk meg mind a humán, mind az experimentális vizsgálatainkban (Csempesz 

és mtsai 2000). Experimentális vizsgálatainkban az állatok fejét is rögzítettük a 

metszőfogak segítségével önkötő akriláttal. A szondát a vizsgálni kívánt szövet 

felszínére merőlegesen helyeztük el, úgy, hogy a szonda ne érintse a szövet felszínét, 

ezáltal ne befolyásolja a mikrocirkulációt. A pontos elhelyezés az egyes 

kísérletsorozatoknál kerül részletezésre. A vizsgált szövet, szerv felszínét folyamatosan 

nedvesen tartottuk, a kiszáradást fiziológiás sóoldat csepegtetésével megakadályoztuk.  

A mérőszondát a lézer Doppler áramlásmérő készülékhez csatlakoztattuk és a 

véráramlás folyamatos méréséhez a műszert egy számítógépes monitorozó és regisztráló 

(Haemosys, Experimetria Kft, Budapest, Magyarország) rendszerrel kötöttük össze.  A 

véráramlást szöveti perfúziós értékben (BPU) adtuk meg. 

 

3.2. Lézer Doppler véráramlásmérés beállítása humán egyedekben 

 

3.2.1. Vizsgálati alanyok 

Vizsgálatainkat sorozatonként (ld. 3.2.2.1. és 3.2.2.2. kísérletsorozat) 10-10, 

egészséges, jó szájhigiénéjű, 20-30 év közötti egyénen végeztük (4 férfi és 6 nő). A 

mérések fogászati rendelőben, nyugalmi körülmények között történtek, a mérés ideje 

alatt az ajkakat műanyag szájterpesszel (Hager und Werken GmbH, Duisburg, 

Németország) tartottuk el.  
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3.2.2. A marginális gingiva véráramlásának feltérképezése  

A szondát a marginális gingiván, az ínyszéltől 1 mm-re helyeztük el. A szonda 

elmozdulását  manipulátor alkalmazásával akadályoztuk meg. A manipulátor az egyik 

oldali premoláris és moláris régióban rugalmas szilikonbázisú alaplenyomattal rögzült, 

amely egy fém sínben helyezkedett el. A manipulátor karja gömbcsuklók segítségével 

minden irányban hajlítható, illetve stabilizálható, végéhez egy csavar segítségével 

erősíthető a mérőszonda (Csempesz és mtsai 2000). A méréseket a mérőpontok 

randomizált sorrendjében végeztük el. A mintavételt másodpercenként végeztük. Az 

egyes mérési periódusok 30 másodpercig tartottak, majd egy-egy mérési periódus 

értékeit átlagoltuk. Minden mérőpontban a mérési periódust háromszor ismételtük és a 

kapott értékeket átlagoltuk. 

 

3.2.2.1. Középső metszőfogak körüli gingiva véráramlásának mérése 

A négy nagymetszőfog (11, 21, 31, 41 fogak FDI szerint jelölve) körül 3-3 mérőpont 

került kijelölésre a gingiván (5. ábra). Ezek a következők voltak: a fogak mesialis és 

distalis oldalán az interdentális papillán, valamint a fog centrális tengelyének 

megfelelően az ínyszél legapikálisabb pontján (buccalis). A 12 mérési ponton minden 

alanynál eltérő, random sorrendben vettük fel az értékeket. 

 

 
 

5. ábra: A felső középső metszőfogak körül kijelölt 3-3 mérőpont a marginális gingiván 

(Prof. Fazekas Árpád engedélyével) 
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3.2.2.2. Jobb felső kvadráns gingivájának véráramlása 

A jobb felső kvadráns 11-16 (FDI szerint jelölve) fogainál mértük a gingiva 

véráramlását foganként 1-1 mérőpontban (a fog centrális tengelyének legapikálisabb 

pontján). 

 

3.3. A kísérletekben általánosan alkalmazott módszerek leírása  

 

3.3.1. Kísérleti állatok 

Kísérleteinket altatott nőstény (3.4.2. kísérletsorozatok) és hím (3.4.1. és 3.5. 

kísérletsorozatok) Wistar patkányokon végeztük. A nőstények súlya 200 ± 20 g, a 

hímeké 300 ± 50 g volt. Az állatokat 12 órás világos / sötét ciklusokban tartottuk és 

szabadon fogyaszthattak standard tápot (S8106-S011, ssniff Spezialdiäten GmbH, 

Soest, Németország) és csapvizet a kísérletbe vonásukig.  

 

3.3.2. Felhasznált anyagok 

Kísérleteinkben az altatáshoz nátrium pentobarbitált alkalmaztunk (ip. 60 mg / tskg; 

Nembutal, CEVA Sanofi santé animale s.a., Párizs, Franciaország). 

A kanülök bealvadásának meggátlásához heparint használtunk (iv. 500 IU / tskg, 

Richter Gedeon Rt., Budapest, Magyarország). 

A NO szintézis blokkolására nem szelektív NOS blokkolót, Nω-nitro-L-arginin-

metilésztert (L-NAME) alkalmaztunk (Sigma Aldrich Kft, Budapest, Magyarország). 

Az egyes kísérletsorozatokban eltérő módon adagoltuk: 

akutan – 10 mg / tskg L-NAME (1 ml 0,9 %-os fiziológiás sóoldatban oldva) iv., 

bólusban (rövid idő alatt a teljes mennyiséget), majd ezt követően fenntartó dózisnak a 

kísérlet teljes ideje alatt további 5 mg / tskg L-NAME (1 ml 0,9 %-os fiziológiás 

sóoldatban oldva)  folyamatos, lassú infúzióban iv.;  

krónikusan – 0.1 mg / ml koncentrációban az ivóvízben oldva, a kísérletet megelőző 1 

héten keresztül (Benyó és mtsai 1995), amelyből az állatok szabadon fogyaszthattak.  

Az alkalmazás pontos leírása az egyes kísérletsorozatoknál található. 

A BPC157-et a különböző kísérletsorozatokban 100 ng / tskg és 10 μg / tskg dózisban 

(1 ml 0,9 %-os fiziológiás sóoldatban oldva) vagy intravénásan (iv.), vagy 
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intraperitonealisan (ip.) alkalmaztuk. Minden kísérlet előtt frissen készítettük az oldatot. 

Az alkalmazás módja az egyes kísérletsorozatoknál pontosan ismertetésre kerül.  

 

3.3.2.1. BPC157 előkészítése és alkalmazása  

BPC157 (GEPPPGKPADDAGLV, molekulasúly 1419Da) szabadon oldódik vízben és 

fiziológiás sóban. 99%-os tisztaságú fehérjét (magas nyomású folyadék 

kromatográfiával (HPLC), biológiailag inaktív 1-des-Gly fehérjével szennyezett) 

használtunk kísérleteinkhez. Az izolált és tisztított fehérjét Prof. Sikiric-től (Zágrábi 

Egyetem, Zágráb, Horvátország) kaptuk a kísérleteinkhez.  

 

3.3.3. Általánosan alkalmazott műtéti beavatkozások 

Altatás után a kísérleti állatainkat melegíthető műtéti padra helyeztük, 

testhőmérsékletüket folyamatosan ellenőrizve 37°C-on tartottuk. Amennyiben a 

kísérleti protokoll szükségessé tette, a spontán légzés biztosítására a tracheába kanült 

vezettünk. Preparáltuk és kanüllel láttuk el az a. femoralist, amelyhez a vérnyomásmérőt 

(elektromanométert) csatlakoztattuk.  A további preparált erek az egyes kísérletekben 

változtak, ezért ezek a megfelelő kísérletsorozatnál kerülnek részletezésre. A műtéti 

előkészítés befejeztével az állatok heparint kaptak, hogy elkerüljük a kanülök 

bealvadását. A keringési paraméterek méréséhez megvártuk, amíg a vérnyomás 

stabilizálódik. A kísérletek végén az állatokat kétszeres dózisú altatóval túlaltattuk. 

A kísérleti elrendezések és az alkalmazott módszerek megfeleltek az állatvédelmi 

előírásoknak, etikai engedély szám: 1798/003/2004. 

 

3.3.4. A vérkeringési paraméterek mérése 

Az artériás középnyomást (MBP; Hgmm) az egyes kísérletek során 

elektromanométerrel, artériás (a. femoralis) kanülön keresztül, folyamatosan mértük és 

regisztráltuk Haemosys-rendszerrel (Experimetria Kft., Budapest, Magyarország). A 

szívfrekvenciát (HR) a vérnyomás pulzusszámából (1/perc) határoztuk meg, amelyet 

szintén Haemosys-rendszerrel detektáltunk. A gingiva és a submandibularis nyálmirigy 

véráramlását (BF) szöveti perfúziós értékben (BPU) adtuk meg. A mintavételt 

tizedmásodpercenként végeztük. Az egyes mérési periódusok 60 másodpercig tartottak, 

majd egy-egy mérési periódus értékeit átlagoltuk. A szonda elmozdulását egy speciális 
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manipulátor segítségével akadályoztuk meg, amely a állatpadhoz volt rögzítve 

(Experimetria Kft., Budapest, Magyarország). A vérnyomás és a véráramlás értékek 

hányadosából kalkuláltuk a vizsgált szerv, szövet érellenállás (VR) értékét (Hgmm / 

BPU). 

 

3.4. Elvégzett kísérletsorozatok – Lézer Doppler véráramlásmérés beállítása 

patkány gingiván és submandibularis nyálmirigyen 

 

3.4.1. A centrális papilla véráramlás változása NO hatására patkányban – az LDF 

módszer beállítása 

A lézer Doppler véráramlásmérő szondát merőlegesen a két felső metszőfog közötti 

centrális papilla buccalis felszínére irányítottuk anélkül, hogy azt érintettük volna (6. 

ábra). Az általános műtéti beavatkozásokon kívül (ld. 3.3.3. pont) a v. femoralist 

preparáltuk a vizsgált anyagok beadásához. 

 

 
 

6. ábra: A felső centrális papilla véráramlásának mérése patkányban (saját fotó) 

 

A kiindulási (baseline (bsl)) periódus felvétele után az állatok összesen 15 mg / tskg L-

NAME-t kaptak iv. (10 mg / tskg bólusban, majd a kísérlet teljes ideje alatt lassú, 

fenntartó infúzióban 5 mg / tskg), n=16. 15 perces stabilizálódási periódus után ismét 

rögzítettük a keringési paramétereket.  

 

3.4.2. A patkány submandibularis nyálmirigy (SMG) véráramlásának mérése 

Az SMG-et (vagy a jobb (3.4.2.2. kísérletsorozat), vagy mindkét oldalit (3.4.2.1. és 

3.4.2.3.-4. kísérletsorozatok)) az altatott állatokban úgy preparáltuk, hogy a mirigy 
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ventralis felszíne jól hozzáférhetővé váljon. A lézer Doppler véráramlásmérő szondát 

merőlegesen a mirigy ventralis felszínére irányítottuk anélkül, hogy azt érintettük volna 

(7. ábra). 

 

 

7. ábra: SMG véráramlásának mérése patkányban – a szonda elhelyezése a jobb oldali 

SMG ventralis felszínén (saját fotó) 

 

3.4.2.1. A kétoldali patkány SMG véráramlás homogenitásának vizsgálata 

Az SMG véráramlás homogenitásának vizsgálatára mind a jobb, mind a bal oldali 

submandibularis nyálmirigyet feltártuk 11 kísérleti állatban, majd azok ventralis 

felszínét virtuálisan 5-5 régióra osztottuk (8. ábra) és lézer Doppler véráramlásmérővel 

megmértük az egyes régiókban a perfúziót. A méréseket a régiók randomizált 

sorrendjében végeztük 1-1 percig. Az ábrán *-gal jelölt sublingualis nyálmirigy 

területén nem végeztünk méréseket. 

 

 

8. ábra: A kétoldali SMG 5-5 régióra való felosztásának vázlata ventralis nézetből 

(frontális síkra vonatkoztatott vetület). (*) sublingualis nyálmirigy 
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3.4.2.2. A nitrogén-monoxid akut hatásának vizsgálata a patkány SMG 

véráramlására  

A baseline (bsl) periódus felvétele után az állatok a következő anyagokat kapták:  

- kontroll csoport (n=12): 0,2 ml / 0,1 tskg 0,9 %-os fiziológás sóoldatot bólusban, 

iv.  

- L-NAME csoport (n=11): 10 mg / tskg L-NAME-t (1 ml / 1 tskg 0,9%-os 

fiziológiás sóoldatban oldva) bólusban, iv. kaptak, majd fenntartó dózisnak a 

beadást követő 15 percben még infúzióban 5 mg / tskg L-NAME-t adagoltunk.  

 

3.4.2.3. A patkány SMG véráramlás változásának vizsgálata egy- és kétoldali a. 

carotis communis leszorítást követően 

Mediansagittalis nyaki metszésből mind a két oldalon kipreparáltuk az a. carotis 

communist és fonalat vezettünk alájuk. A vérnyomás stabilizálódása után randomizált 

sorrendben a bal, jobb, vagy mindkét oldali a. carotis communist az alájuk vezetett 

fonalak segítségével leszorítottuk kb. 90 másodperces időtartamra. A leszorításokat 

minden állatban háromszor megismételtük és a kapott válaszokat állatonként átlagoltuk. 

Unilaterális okklúzió n=12, bilaterális okklúzió n=10. 

 

3.4.2.4. A nitrogén-monoxid szerepének vizsgálata a patkány SMG véráramlás 

változásában egy- és kétoldali a. carotis communis leszorítást követően 

A nitrogén-monoxid szintézist L-NAME-val (10 mg / tskg / nap) blokkoltuk, amit az 

állatok ivóvizében oldva adagoltunk a számukra, a kísérlet megkezdése előtt 4 napon 

keresztül. A fent leírt módon preparáltuk mindkét oldali a. carotis communist, majd a 

vérnyomás stabilizálódása után randomizált sorrendben a bal, jobb, vagy mindkét oldali 

a. carotis communist az alájuk vezetett fonalak segítségével leszorítottuk kb. 90 

másodperces időtartamra. A leszorításokat minden állatban háromszor megismételtük és 

a kapott válaszokat állatonként átlagoltuk. Unilaterális okklúzió esetén a vizsgált állatok 

száma n=16, bilaterális okklúzió esetén n=13 volt. 
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3.5. A BPC157 hatásának vizsgálata ép és kóros keringésű gingiván patkányban 

 

3.5.1. A BPC157 akut hatása intakt interdentális papilla véráramlására    

A 3.1.1. pontban leírt módon regisztráltuk a centrális papilla véráramlását patkányban, 

azzal a különbséggel, hogy a kiindulási értékek (baseline, bsl) felvétele után BPC157-et 

intravénásan adagoltuk 10 μg / tskg dózisban (n=7). 15 perc elteltével ismét rögzítettük 

a véráramlás értékeket 1 percen keresztüli mintavételezéssel. Az 1 perc alatt 0,1 

másodpercenként felvett értékeket átlagoltuk és az így kapott adatokkal számoltunk.   

 

3.5.2. A krónikusan adagolt BPC157 hatásának vizsgálata ligatúrával kiváltott 

kísérletes fogágygyulladásban 

 

3.5.2.1. Ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladás 

A ligatúra felhelyezés idejére felületesen altatott patkányoknak steril, 2-0-ás fekete, 

sodrott, selyem fonalligatúrát helyeztünk a bal oldali alsó első moláris fog nyakára. A 

csomó minden esetben mesialisan helyezkedett el (Lohinai és mtsai 1998). A fog 

buccalis, distalis és lingualis oldalán a fonalligatúra subgingivalisan helyezkedett el, 

míg mesialisan supragingivalisan (Rovin és mtsai 1966; Meitner 1975; Schroeder és 

Lindhe 1975; Sallay és mtsai 1984; Györfi és mtsai 1994) (9. ábra). 

 

 

9. ábra: Fonalligatúra a bal oldali alsó első moláris fog körül patkányban (saját fotó) 

 

Ébredés után az állatok a megszokott laboratóriumi körülmények közé kerültek vissza 

és továbbra is szabadon fogyaszthattak standard tápot és csapvizet. 

A ligatúrás állatokat a ligatúra felhelyezést követően véletlenszerűen 3 csoportba 

osztottuk, és 12 napon keresztül az egyes állatcsoportok a következő kezeléseket kapták 
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intraperitonealisan, naponta egy alkalommal: a kontroll csoport  (K) 0,9 % -os 

fiziológiás sóoldatot (n=12), a vizsgálati csoportokból az egyik nanogrammos 

mennyiségben (100 ng / tskg, n=12), a másik csoport mikrogrammos mennyiségben (10 

μg / tskg, n=12) BPC157-et kapott. Az első kezelést a ligatúra felhelyezés után 30 

perccel, míg az utolsó kezelést 24 órával a vizsgálati szövet eltávolítása előtt kapták az 

állatok. 

A 13. napon az állatokat a korábban ismertetett módon ismét elaltattuk (ld. 3.3.2 pont). 

Altatás után a gingiva kapillárisok permeabilitás változását Evans-kék módszerrel 

vizsgáltuk (ld. 3.5.2.2. pont). A gingivában a gyulladás és a kezelés hatására végbemenő 

morfológiai változások tanulmányozására szövettani analízist végeztünk (ld. 3.5.2.3. 

pont). A gingivomucosalis szövetmintához először az alsó állcsontot a mandibula 

ramusát átvágva részlegesen eltávolítottuk az azt borító szövetekkel együtt. 

Megtisztítottuk és a metszők között sagittalis síkban kettévágtuk. Mindkét 

mandibulafélen az ínyt (gingiva marginalis és propria) az alsó első és a második moláris 

fogak vestibularis és lingualis oldaláról leválasztottuk, és a szomszédos laza alveoláris 

nyálkahártyával együtt kb. 2-3 mm-es csíkban kivágtuk a második őrlő buccalis 

oldalának közepétől kezdve, az első őrlő körül, a második őrlő lingualis oldalának 

közepéig. A lágyszövettől megtisztított mandibulán az alveoláris csontpusztulás 

mértékét microCT-vel vizsgáltuk (ld. 3.5.2.4. pont). 

 

3.5.2.2. A gingivomucosalis érfalpermeabilitás változásának meghatározása 

A gingivomucosalis erek permeabilitásának változását Evans-kék extravazációval 

határoztuk meg Gamse és mtsai-nak módszere szerint (Gamse és mtsai 1980). A szérum 

albuminhoz kötődő festék alkalmas az interstitium felé irányuló fehérjekiáramlás, azaz 

az érfalpermeabilitás fokozódás kimutatására a gingivomucosalis szövetben (Györfi és 

mtsai 1994).  

 

10. ábra: Evans-kék festék patkány marginális gingivájában (saját fotó) 
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Mindhárom állatcsoportban a ligatúra felhelyezése utáni 13. napon altatás után 

kanüláltuk a tracheát a zavartalan légzés biztosítására, és a v. femoralist az Evans-kék 

beadáshoz. Ezt egy 30 perces stabilizációs periódus követte. Az állatok a kísérlet 

folyamán a hátukon feküdtek, konstans testhőmérsékletüket (végbélben 37°C) 

biztosítottuk. Az érfalpermeabilitás meghatározásához 2,5%-os Evans-kék (Reanal Zrt., 

Budapest, Magyarország; fiziológiás sóoldatban oldva) oldatból a v. femoralisba 50 mg 

/ tskg-ot adagoltunk állatonként. A 10. percben a gingivomucosalis szövet 

érrendszerében maradt festéket a jobb pitvar fülcséjének átvágása után az aorta 

abdominalisba a beadás utáni 5. percben behelyezett katéteren keresztül retrográd 

irányban befecskendezett 40 ml fiziológiás sóoldattal kimostuk. 

2-3 mm széles csíkban gingivomucosalis szövetmintát metszettünk ki az első moláris 

körül úgy, hogy a metszés kezdete a második moláris buccalis középvonalától a 

lingualis  középvonaláig tartott. A szövetminta nedves súlyát mértük. A kontralaterális, 

nem ligatúrás oldal kontrollként szerepelt. A szövetminta extravazálódott Evans-kék 

tartalmát szobahőmérsékleten, sötétben, 48 óráig tartó formamidos (0,5 ml) áztatással 

kivontuk, 620 nm-en spektrofotométerrel (Spectromon) kalibrációs görbe segítségével 

meghatároztuk (Bodis és Haregewoin 1994) és μg Evans-kék / g gingivomucosalis 

szövet egységben fejeztük ki. 

 

3.5.2.3. Szövettani vizsgálat 

A kontroll és a 10 µg / tskg BPC157-t kapott csoportból mindkét oldali (kontralaterális 

oldal és ligatúra oldal) alsó első moláris körül származó gingivális szövetmintákat (n=3-

3) 3 %-os paraformaldehidben fixáltuk. A szövettani metszeteket hematoxilin-eozinnal 

festettük, és a fotózásukhoz fénymikroszkópot használtunk (Olympus Vanox, Olympus, 

Tokyo, Japan) (Gyurkovics és mtsai 2009).   

 

3.5.2.4. MicroCT vizsgálat 

Az előző kísérletekben (gingivomucosalis érfalpermeabilitás (ld. 3.5.2.2. pont) és 

szövettani analízis (ld. 3.5.2.3. pont)) vizsgált állatok mandibuláit a gingivomucosalis 

szövet eltávolítása után a lágyrészektől teljesen megtisztítottuk. Ezeken végeztük el az 

alveoláris csontfelszívódás mértékének vizsgálatát és a csontszerkezetben végbemenő 

változások tanulmányozását mikro-computertomográfiával (microCT). 
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A képalkotáshoz isotropikus voxelméretű (10 μm x 10 μm x 10 μm) microCT 

készüléket használtunk (Cone Beam 1172 SkyScan system; SkyScan, Kontich, 

Belgium) (11. ábra). A készülék 100 kV csúcsfeszültségen és 100 μA-rel működött, 0,5 

mm vastagságú alumínium filtert alkalmaztunk. A készülékbe helyezett minták a 

képalkotás folyamata alatt 180 fokkal elfordultak, a forgás léptetésének mértéke 0,7 fok 

volt. A háromdimenziós rekonstrukciós képek előállításához NRecon szoftwert 

(SkyScan, Kontich, Belgium) használtunk. A beállítás a következő volt: 0 % „beam 

hardening”, és 10 % „ring artefact correction”. Az általános szürkeárnyalat („global 

tresholding”) beállítást tapasztalt felhasználó végezte.  

 

 

 

 

11. ábra: MicroCT 3 dimenziós rekonstruált kép az alsó első molárisról  

– DataViewer program képe a kiértékelés alatt (saját mérés ábrája)   
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Az alveoláris csontpusztulás mértékét a zománc-cement határ (CEJ, 12. ábra: A) és a 

crista alveolaris (12. ábra: B) közötti távolsággal mértük az alsó első moláris körül több 

ponton (13. ábra): mesialisan (M), buccalisan (B), mesiolingualisan (ML) és lingualisan 

(L). 

 

 

12. ábra: A) zománc-cement határ és B) crista alveolaris kijelölése a távolságméréshez 

 

 

13. ábra: A mérési pontok elhelyezkedése az alsó első moláris fog körül                                  

– sematikus ábra 

 

Distalisan nem került mérőpont kijelölésre, mert a crista alveolaris pontos lefutása a 

második moláris fog miatt nehezen volt meghatározható, így a mérést korrekt módon 

nem tudtuk elvégezni. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

ML 

M 
 

B 
L 
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Ezen kívül az alveolaris csontresorptio mértékét a furcatio területén is mértük, a 

gyökerek közötti furcatio felszínétől az interradicularis csontfelszínig (14. ábra). A 

méréseket a lingualis gyökér középpontjának tengelyében végeztük. 

A távolságméréseket minden esetben mm-ben fejeztük ki. 

 

 

 

14. ábra: Mérőpontok kijelölése a A) furcatio felszín és az B) interradicularis 

csontfelszín közötti távolságméréshez – sematikus ábra 

 

A leképezéskor kapott mikromorfometriai adatok analízisét CT Analyser szoftwerrel 

(1.7.0.5, SkyScan, Kontich, Belgium) végeztük és a csont térfogatot (BV) értékeltük.  

Az alveoláris csont morfológiai változásának vizsgálatát mindkét oldalon elvégeztük, az 

alsó első moláris fog mesialis és distalis gyökerei között, a gyökérhossz felének 

mélységében (15. ábra). 

 

 

 

15. ábra: Reprezentatív ábra az alveoláris csont morfológiai változásainak méréséről  

A) frontalis metszet, B) sagittalis metszet az alsó első moláris fogról 

 

A 

A B 

B 
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3.6. Statisztikai elemzés 

 

A statisztikai analízishez a STATISTICA programot (StatSoft, StatSoft Inc., USA) 

használtuk. 

 

3.6.1. Humán vizsgálatok 

Adatainkat átlag ± SEM értékben adtuk meg. A statisztikai elemzést két szempontos 

variancia analízissel és módosított t-próbával végeztük. Szignifikáns eltérésnek a p < 

0,05 értéket tekintettük. 

 

3.6.2. Experimentális vizsgálatok 

Adatainkat átlag ± SEM adatként közöltük. A statisztikai elemzést repeated 

measurement of ANOVA-val és azt követően Bonferroni post-hoc teszttel végeztük, és / 

vagy contrast analízist alkalmaztunk (érellenállás értékek) a csoportok 

összehasonlítására. A microCT-vel végzett méréseink statisztikai elemzésénél párosított 

(a csoporton belüli) és nem párosított (a csoportok közötti) Student-féle t-tesztet 

alkalmaztunk. Szignifikáns eltérésnek a p < 0,05 értéket tekintettük. 



 37 

4. Eredmények 

 

4.1. Humán gingiva véráramlása 

 

4.1.1. A középső metszőfogak körüli gingiva véráramlása 

A középső metszőfogak (11, 21, 31, 41, FDI szerint jelölve) marginális gingiváján 3 

helyen (mesialisan, buccalisan, distalisan) mért véráramlásértékek átlaga egymástól 

szignifikánsan nem különbözött (1. táblázat és 16. ábra). 

 

1. táblázat: A középső metszőfogak marginális gingiváján 3 helyen mért 

véráramlásértékek. 

        Mérőpontok 

Fogak 

(FDI 

 szerinti jelölés)   

Véráramlásértékek (BPU, átlag ± SEM) 

Kiértékelés Mesialis Buccalis Distalis 

11 330 ± 47 306 ± 36 349 ± 37 N.S. 

21 296 ± 24 372 ± 27 366 ± 37 N.S. 

31 366 ± 33 384 ± 24 404 ± 27 N.S. 

41 393 ± 44 440 ± 42 412 ± 40 N.S. 

 

 

Az egy-egy foghoz tartozó 3 mérőpontból származó értékeket átlagoltuk és ezekből az 

adatokból egy-egy gingiva véráramlásértéket kaptunk, amelyben vizsgáltuk a jobb és 

bal oldali homológ fogakat övező marginális gingiva véráramlásértékeit.  

Az azonos állcsonton belül a két oldalon mért véráramlásértékek nem különböznek 

szignifikánsan egymástól (11 vs. 21: 328 ± 32 BPU vs. 345 ± 21 BPU N.S.; 31 vs. 41: 

385 ± 19 BPU vs.  415 ± 34 BPU N.S.). 

Az alsó állcsontban mért értékek szignifikánsan (p<0,05) magasabbak voltak, mint a 

felsőben (17. ábra). 
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16. ábra: Az egyes fogak marginális gingiváján 3 helyen felvett, perfúziós egységekben 

kifejezett (BPU) véráramlásértékek összehasonlítása.  

(átlag ± SEM; n=10) 

 

 

17. ábra: Az egyes fogak marginális gingiváján 3 helyen felvett és perfúziós értékekben 

kifejezett (BPU) véráramlásértékek átlagai oldalanként, ill. állcsontonként 

csoportosítva.  

(átlag ± SEM; n=10) 
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4.1.2. A jobb felső kvadráns gingivájának véráramlása  

A jobb felső kvadránsban az 11-16 fogaknál (FDI szerint jelölve) az egyes fogakhoz 

tartozó, egy ponton (buccalisan) mért gingivális véráramlásértékek (11: 406 ± 26 BPU, 

12: 462 ± 38 BPU, 13: 509 ± 39 BPU, 14: 502 ± 36 BPU, 15: 522 ± 42 BPU, 16: 454 ± 

32 BPU, átlag ± SEM)  egymástól szignifikáns eltérést nem mutattak (18. ábra). 

 

 

18. ábra: A szabad ínyszél perfúziós egységekben kifejezett (BPU) véráramlása a jobb 

felső kvadráns hat fogánál (11 – 16) mérve.  

(átlag ± SEM; n=10) 
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4.2 A patkány gingiva és submandibularis nyálmirigy véráramlását befolyásoló 

tényezők  

 

4.2.1. A NO hatása a centrális papilla véráramlás változására 

L-NAME hatására az artériás középnyomás értéke szignifikánsan emelkedett (MBP: bsl 

vs. L-NAME után 15 perccel: 116 ± 3 vs. 153 ± 7 Hgmm, p<0,001; 19. ábra: A), míg a 

szívfrekvencia szignifikánsan csökkent (HR: bsl vs. L-NAME után 15 perccel: 426 ± 13 

vs. 343 ± 10 1/perc, p<0,001; 19. ábra: B). A gingiva véráramlása az L-NAME hatására 

szignifikánsan csökkent (GBF: bsl vs. L-NAME után 15 perccel: 533±70 vs. 334±50 

BPU, p<0,001; 19. ábra: C). Ennek megfelelően az artériás középnyomásból és a 

gingiva véráramlásából számított érellenállás jelentősen megnövekedett (GVR: bsl vs. 

L-NAME után 15 perccel: 0,25±0,03 vs. 0,55±0,07 Hgmm/BPU, p<0,001; 19. ábra: D).  

 

 

 

19. ábra: Szisztémás haemodinamikai paraméterek és a gingiva lokális keringési 

paramétereinek változása iv. alkalmazott L-NAME hatására.  

A) Artériás középnyomás, B) Szívfrekvencia, C) Gingiva véráramlása, D) Gingiva 

érellenállása (átlag ± SEM; n= 16) 
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4.2.2. A submandibularis nyálmirigy véráramlása különböző kísérleti 

körülmények között patkányban 

 

4.2.2.1. A kétoldali SMG véráramlás homogenitásának vizsgálata 

Az alábbi oszlop diagramon (20. ábra) a 3.3.5.2.1. pontban leírt kísérletsorozatban mért 

véráramlási értékeket tüntettük fel BPU-ban kifejezve. A jobb oldali submandibularis 

nyálmirigy egyes régióinak véráramlása a következő volt: 1: 292 ± 17 BPU; 2: 328 ± 19 

BPU; 3: 303 ± 19 BPU; 4: 261 ± 17 BPU; 5: 294 ± 23 BPU. A bal oldali 

submandibularis nyálmirigy egyes régióinak véráramlása: 1: 292 ± 14 BPU; 2: 309 ± 17 

BPU; 3: 309 ± 14 BPU; 4: 286 ± 22 BPU; 5: 281 ± 22 BPU. Az értékek átlag ± SEM 

kifejezve. 

Az adatokat kétszempontos ANOVA-val kiértékelve sem az oldalak, sem az egyes 

régiókban mért véráramlás értékek nem különböztek szignifikánsan egymástól. A 

mérések alatt a vérnyomás sem változott szignifikánsan, átlagosan 110 ± 6 Hgmm volt. 

 

20. ábra: A jobb és bal oldali SMG 5-5 régiójában lézer Doppler áramlásméréssel mért 

véráramlás értékek.  

(átlag ± SEM; n=11 ) 
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4.2.2.2. A NO szintézis gátlás akut hatása patkány SMG véráramlására 

A kontroll csoportban nem volt szignifikáns különbség a vizsgált paraméterekben (ld. 2. 

táblázat).  

 

2. táblázat: A nitrogén-monoxid akut hatásának vizsgálata. 

  MBP (Hgmm) 

átlag ± SEM 

HR (1/perc) 

átlag ± SEM 

SMG BF (BPU) 

átlag ± SEM 

Kontroll baseline 126±6,1 429±13,5 316±21,7 

(n=12) 20. perc 121±6,1 427±13,6 323±27 

kiértékelés  N.S. N.S. N.S. 

NOS blokkolás baseline 134±2,2 417±7,8 279±13,7 

(n=11) 20. perc 154±3,6 362±12,6 253±14,8 

kiértékelés  p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01 

 

Ezzel szemben a NOS blokkolt csoportban (L-NAME, iv.-an adva) az artériás 

középnyomás a NOS blokkolás hatására szignifikánsan emelkedett, míg a 

szívfrekvencia és a submandibularis nyálmirigy véráramlása szignifikánsan csökkent a 

vizsgált periódusban (ld. 2. táblázat). 

 

4.2.2.3. Egy- és kétoldali a. carotis communis leszorítást követő ischaemia hatására 

kialakult véráramlás változások a patkány SMG-ben  

Az egyoldali carotis elzárás pillanatától az okklúzió fennállásának teljes ideje alatt 

szignifikánsan emelkedett az artériás középnyomás (kiindulási érték: 101 ± 5 Hgmm vs. 

okklúzió alatti érték: 104 ± 5 Hgmm; p < 0,05), majd az okklúzió megszüntetése után az 

érték a kiindulási értékre tért vissza (kiindulási érték: 101 ± 5 Hgmm vs. okklúzió 

felengedése utáni érték: 100 ± 5 Hgmm; N.S.) (21. ábra). 
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21. ábra: Vérnyomás változása egy- és kétoldali a. carotis communis leszorítás hatására 

L-NAME előkezeléssel és előkezelés nélkül   

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 bsl vs. okklúzió, vagy felengedés csoporton belül 

+p < 0,05, ++ p < 0,01 egyoldali carotis leszorítás kontroll csoport vs. L-NAME csoport 

# p < 0,05, ## p < 0,01 kétoldali carotis leszorítás kontroll csoport vs. L-NAME csoport 

(átlag ± SEM)  

 

A carotis leszorítás oldalán az SMG véráramlása az okklúzió megkezdésekor azonnal 

lecsökkent (kiindulási érték: 308 ± 14 BPU vs. minimális érték: 198 ± 12 BPU; p < 

0,001), majd  kb. 20 másodperc elteltével enyhén emelkedett, de még így is 

szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt, mint a kiindulási érték (kiindulási érték: 

308 ± 14 BPU vs. okklúzió alatti érték: 260 ± 10 BPU; p < 0,001).  Az okklúzió 

felengedése után azonnal emelkedett az SMG véráramlása, a felengedést egy reaktív 

hyperaemia követte (22. ábra 120-240 sec) (kiindulási érték: 308 ± 14 BPU vs. csúcs 

érték a hyperaemiában: 474 ± 20 BPU; p < 0,001), majd ez a fokozott érték a kiindulási 

érték szintjére állt vissza (kiindulási érték: 308 ± 14 BPU vs. véráramlás regenerálódása 

utáni érték: 305 ± 13 BPU; N.S.) (23. ábra). 

A szabad keringésű oldalon a submandibularis nyálmirigy véráramlása a kísérlet teljes 

ideje alatt konstans értéken maradt (23. ábra).  
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22. ábra: Az artériás középnyomás és submandibularis nyálmirigyek véráramlásának 

változása a szabad keringésű és a leszorított oldalon, az a. carotis communis okklúziója 

előtt, közben és után. 

 

Kétoldali a. carotis communis leszorításakor az artériás középnyomás szignifikánsan 

emelkedett (kiindulási érték: 102 ± 5 Hgmm vs. okklúzió alatti érték: 111 ± 5 Hgmm; p 

< 0,05). A leszorítás felengedése után az artériás középnyomás a kiindulási érték alá 

csökkent és tartósan ezen az értéken maradt (kiindulási érték: 102 ± 5 Hgmm vs. 

okklúzió felengedése utáni érték: 86 ± 7 Hgmm; p < 0,01) (21. ábra).  

A kétoldali a. carotis communis leszorításakor a submandibularis nyálmirigyek 

véráramlása a jobb és bal oldalon  azonos volt, így az eredményeket a statisztikai 

analízishez összevontuk. A kétoldali carotis leszorítás után SMG véráramlása az 

okklúzió megkezdésekor azonnal lecsökkent (kiindulási érték: 290 ± 12 BPU vs. 

minimális érték: 171 ± 8 BPU; p < 0,001), majd kb. 20 másodperc elteltével enyhén 

emelkedett, de még így is szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt a kiindulási 

értékhez viszonyítva (kiindulási érték: 290 ± 12 BPU vs. okklúzió alatti stabilizálódott 

érték: 233 ± 11 BPU; p < 0,001).  Az okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az 

SMG véráramlása, a felengedést követő 5-10 másodpercben egy reaktív hyperaemia 

alakult ki (kiindulási érték: 290 ± 12 BPU vs. csúcs érték a hyperaemiában: 599 ± 33 

Véráramlás a leszorított oldalon 

Véráramlás a szabad keringésű oldalon 

Artériás középnyomás 

 

sec 
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BPU; p < 0,001), amely néhány perc múlva a kiindulási érték szintjére állt vissza 

(kiindulási érték: 290 ± 12 BPU vs. véráramlás regenerálódása utáni érték: 279 ± 16 

BPU; N.S.) (24. ábra). 

 

23. ábra: Véráramlásértékek változása a submandibularis nyálmirigyben egyoldali a. 

carotis communis okklúziója előtt, közben és után L-NAME előkezelés mellett és 

előkezelés nélkül. 

*** p < 0,001 bsl vs. okklúziót követő minimum érték, okklúzió alatti stabil fázis, 

reaktív hyperaemia és felengedés csoporton belül  (átlag ± SEM), nem időarányos ábra 

 

4.2.2.4. A NO szerepe a SMG véráramlásában egy- és kétoldali a. carotis 

communis okklúzióval kiváltott akut ischaemiaban 

Egy hetes L-NAME előkezelés hatására a vérnyomásértékek a kísérlet teljes ideje alatt 

szignifikánsan magasabbak voltak a kontroll csoporthoz viszonyítva mind az 

unilaterális (kontroll vs. L-NAME csoport: kiindulási érték: 101 ± 5 vs. 123 ± 5 Hgmm, 

p < 0,01; okklúzió alatti érték: 104 ± 5 vs. 128 ± 5 Hgmm, p < 0,01; felengedés utáni 

érték: 100 ± 5 vs. 121 ± 5 Hgmm, p < 0,01), mind a bilaterális leszorítást tekintve 

(kontroll vs. L-NAME csoport: kiindulási érték: 102 ± 5 vs. 122 ± 6 Hgmm, p < 0,05; 

okklúzió alatti érték: 111 ± 5 vs. 138 ± 9 Hgmm, p < 0,05; felengedés utáni érték: 86 ± 

7 vs. 117 ± 6 Hgmm, p < 0,01)   (21. ábra). 

A NOS blokkolt állatokban az egyoldali carotis elzárás pillanatától az okklúzió 

fennállásának teljes ideje alatt az artériás középnyomás szignifikánsan emelkedett 

(kiindulási érték: 123 ± 5 Hgmm vs. okklúzió alatti érték: 128 ± 5 Hgmm; p < 0,001), 

majd az okklúzió megszüntetése után a kiindulási értékre tért vissza és stabilizálódott 
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(kiindulási érték: 123 ± 5 Hgmm vs. okklúzió felengedése utáni érték: 121 ± 5 Hgmm; 

N.S.) (21. ábra).  

Ezzel szemben a véráramlás értékek szignifikánsan alacsonyabbak voltak az L-NAME 

előkezelést kapott csoportban a kísérlet teljes ideje alatt (unilaterális carotis okklúzió 

estén) a kontroll csoporthoz viszonyítva. A carotis leszorítás oldalán az SMG 

véráramlása az okklúzió megkezdésekor azonnal lecsökkent (kiindulási érték: 265 ± 15 

BPU vs. minimális érték: 185 ± 10 BPU; p < 0,001), majd enyhén emelkedett, de még 

így is szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt az okklúzió ideje alatt a kiindulási 

értékhez viszonyítva (kiindulási érték: 265 ± 15 BPU vs. okklúzió alatt stabilizálódott 

érték: 227 ± 11 BPU; p < 0,001). Az okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az 

SMG véráramlása, a felengedést egy reaktív hyperaemia követte (kiindulási érték: 265 ± 

15 BPU vs. csúcs érték a hyperaemiában: 373 ± 21 BPU; p < 0,001), majd pár perc 

elteltével ez a fokozott érték a kiindulási érték szintjére állt vissza (kiindulási érték: 265 

± 15 BPU vs. véráramlás regenerálódása utáni érték: 257 ± 14 BPU; N.S.). A szabad 

keringésű oldalon a submandibularis nyálmirigy véráramlása a kísérlet teljes ideje alatt 

konstans értéken maradt (23. ábra).  

Kétoldali a. carotis communis leszorításakor az artériás középnyomás 

szignifikánsan emelkedett (kiindulási érték: 122 ± 6 Hgmm vs. okklúzió alatti érték: 

138 ± 9 Hgmm; p < 0,001). A leszorítás felengedése után az artériás középnyomás a 

kiindulási értékhez közeli értékre tért vissza (kiindulási érték: 122 ± 6 Hgmm vs. 

okklúzió felengedése utáni érték: 117 ± 6 Hgmm, N.S.; 21. ábra). A kétoldali a. carotis 

communis leszorításakor a submandibularis nyálmirigyek véráramlása a jobb és bal 

oldalon  azonos volt, így az eredményeket a statisztikai analízishez összevontuk. A 

kétoldali carotis leszorítás után SMG véráramlása az okklúzió megkezdésekor azonnal 

lecsökkent (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU vs. minimális érték: 201 ± 12 BPU; p < 

0,001), majd  néhány másodperc elteltével enyhén emelkedett, de még így is 

szignifikánsan alacsonyabb értéken maradt a kiindulási értékhez viszonyítva (kiindulási 

érték: 271 ± 12 BPU vs. okklúzió alatti stabilizálódott érték: 252 ± 13 BPU; p < 0,05; 

24. ábra).  Az okklúzió felengedése után azonnal emelkedett az SMG véráramlása, a 

felengedést követően reaktív hyperaemia alakult ki (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU vs. 

csúcs érték a hyperaemiában: 542 ± 47 BPU; p < 0,001), majd kis idő múlva ez a 
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fokozott érték a kiindulási érték szintjére állt vissza (kiindulási érték: 271 ± 12 BPU vs. 

véráramlás regenerálódása utáni érték: 268 ± 11 BPU; N.S.; 24. ábra). 

 

 

24. ábra: Véráramlásértékek változása a submandibularis nyálmirigyben kétoldali a. 

carotis communis okklúziója előtt, közben és után L-NAME előkezelés mellett és 

előkezelés nélkül. 

* p < 0,05, *** p < 0,001 bsl vs. okklúziót követő minimum érték, okklúzió alatti stabil 

fázis, reaktív hyperaemia és felengedés csoporton belül  (átlag ± SEM), nem időarányos 

ábra 

 

4.3. A BPC157 protektív hatása 

 

4.3.1. Felső centrális papilla véráramlása BPC157 adagolás után  

A BPC157-tel végzett kísérleteinkben elsőként a szisztémásan (iv.) alkalmazott 

BPC157 akut hatását vizsgáltuk a szisztémás keringési paraméterekre és a lokális 

haemodinamikai paraméterekre egészséges patkányok fogínyében. Az állatok 10 μg / 

tskg BPC157-et kaptak bólusban intravénásan. A szisztémás (artériás középnyomás és 

szívfrekvencia) és a lokális (a gingiva véráramlása és a gingiva érellenállása) 

haemodinamikai paramétereket vizsgáltuk a kezelés előtt (baseline) és után 15 perccel.  

A BPC157 a szisztémás keringési paraméterekben nem okozott statisztikailag 

értékelhető változást sem az artériás középnyomásban (bsl vs. 15. perccel a kezelés 

után: 103 ± 4 Hgmm vs. 102 ± 3 Hgmm; N.S., 25. ábra A), sem a szívfrekvenciában 

(bsl vs. 15. perccel a kezelés után: 385 ± 11 1/perc vs. 407 ± 13 1/perc; N.S., 25. ábra 

B).  
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25. ábra: Szisztémás keringési paraméterek változása iv. alkalmazott 10 μg / tskg 

BPC157 hatására. 

A) Artériás középnyomás, B) Szívfrekvencia (átlag ± SEM, n=7) 

 

A gingiva véráramlás alapértéke 530 ± 71 BPU volt, míg 15 perccel a BPC157 beadást 

követően 675 ± 108 BPU volt (N.S., 26. ábra A). A gingiva érellenállásának alapértéke 

0,22 ± 0,03 Hgmm / BPU volt, míg 15 perccel a BPC157 beadást követően 0,17 ± 0,03 

Hgmm / BPU volt (N.S., 26. ábra B). A szisztémás keringési paraméterekhez hasonlóan 

az iv., bólusban alkalmazott 10 μg / tskg BPC157 a gingiva lokális keringési 

paramétereiben sem okozott szignifikáns változást a beadást követő 15 perc alatt. 
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26. ábra: Lokális keringési paraméterek változása iv. alkalmazott 10 μg / tskg BPC157 

hatására.  

A) Gingiva véráramlása, B) Gingiva érellenállása (átlag ± SEM, n=7) 

 

4.3.2. A gingivomucosalis érfalpermeabilitás változása parodontitis modellben 

BPC157 kezelés hatására 

A ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladásban fokozódik a vascularis 

permeabilitás mértéke a gingivában, és ez a változás egyenesen arányos a lokális 
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gyulladás kiterjedésével. A megnövekedett vascularis permeabilitás Evans-kék 

extravazációs technikával mérhető. Minden csoportból (kontroll - fiziológiás sóoldattal 

kezelt, vizsgálati - 100 ng / tskg BPC157-tel és 10 µg / tskg BPC157-tel kezelt (ld. 

3.5.2.1. kísérletsorozat)) 9-9 állatot használtunk fel a szöveti extravazáció mérésére 

Evans-kék technikával (ld. 3.5.2.2. kísérletsorozat). A három vizsgálati csoportban a 

szöveti extravazációt a ligatúrás és nem-ligatúrás oldalon hasonlítottuk össze.  

Nem találtunk szignifikáns különbséget az érpermeabilitás mértékében a nem-ligatúrás 

(kontralaterális) oldalak között. A fiziológiás sóoldattal kezelt kontroll csoportban a 

ligatúra oldalán a szöveti extravazáció jelentősen növekedett a kontralaterális oldalhoz 

viszonyítva (kontralaterális oldal vs. ligatúrás oldal: 10,8 ± 1,4 vs. 29,8 ± 2,5 μg Evans 

kék / g szövet; p < 0,05; 27. ábra). 

A 100 ng / tskg BPC157-tel kezelt csoportban a szöveti extravazáció a kontroll 

csoportban tapasztaltakhoz hasonlóan jelentősen emelkedett (kontralaterális oldal vs. 

ligatúrás oldal: 10,9 ± 1,4 vs. 24,9 ± 5,5 μg Evans kék / g szövet; p < 0,05; 27. ábra). 

Ezekkel szemben a 10 μg / tskg BPC157-tel kezelt csoportban a gingiva kapilláris 

permeabilitás nem fokozódott a ligatúrás oldalon a kontralaterális oldalhoz viszonyítva 

(kontralaterális oldal vs. ligatúrás oldal: . 8,3 ± 0,6 vs12,6 ± 0,8 μg Evans kék / g szövet; 

N.S.; 27. ábra). 
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27. ábra: Evans-kék szöveti extravazáció mértéke ligatúrával kiváltott kísérletes 

fogágygyulladásban és különböző dózisú BPC157 kezelés hatására patkányban.   

* p < 0,05 (átlag ± SEM; n=9 minden csoportban ) 
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4.3.3. A szövettani vizsgálat eredményei 

A gingivomucosalis szövetmintákban nem találtunk különbséget a nem-ligatúrázott 

oldalak között sem a kontroll csoportban (fiziológiás sóoldat), sem a magasabb dózisú 

(10 μg / tskg) BPC157-et kapott csoportban (28. ábra: A, B). A kontrollként alkalmazott 

nem-ligatúrázott oldalak szövettanilag a normál gingivomucosalis szövet jellemzőit 

mutatják. 

A ligatúra oldali mintákon minden esetben megfigyelhetők voltak a gyulladás 

szövettani elváltozásai (28. ábra: C - F). A kontroll csoportban (28. ábra: C) 

erőteljesebb a vascularis proliferáció mértéke és fokozottabb ödéma látható, mint a 

BPC157-tel kezelt csoportban (28. ábra: D). Mindezek mellett a kontroll csoport 

ligatúrás oldaláról származó szövetmintában (28. ábra: E) a fokozottabb gyulladás 

jeleként több sejtes elem figyelhető meg, mint a BPC157-tel kezelt csoport ligatúrás 

oldaláról származó szövetmintán (28. ábra: F). 
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28. ábra: Morfológiai változások bemutatása hematoxilin-eozinnal festett reprezentatív 

metszeteken a ligatúrával kiváltott kísérletes parodontitisben, BPC157 kezelés mellett.  

(Kontroll csoport: A – nem ligatúrázott oldal, C, E – ligatúra oldal; 

BPC157-tel kezelt csoport: B – nem ligatúrázott oldal, D, F – ligatúra oldal) 
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4.3.4. A microCT vizsgálat eredményei a BPC157 gyulladáscsökkentő hatásának 

vizsgálatával összefüggésben  

 

4.3.4.1. Az alveoláris csontpusztulás mértékének meghatározása 

Az alveoláris csontresorptio meghatározásához microCT-t használtunk. A microCT 

vizsgálathoz felhasznált mandibulák az Evans-kék extravazációs technikához és a 

szövettani analízishez felhasznált állatokból származtak, miután a lágyrészektől teljesen 

megtisztítottuk a mandibulát (kontroll: n=12, 10 μg / tskg BPC157: n=12; ld. 3.5.2.4. 

kísérletsorozat).  

A ligatúrával kiváltott fogágygyulladásnak hosszú távú következménye az ínyszövet 

gyulladásos elváltozása mellett az alveoláris csontpusztulás is. A gyulladás 

következtében kialakuló csontpusztulás esetén megnő a zománc-cement határ (CEJ) és a 

alveoláris csontszél közötti távolság. A ligatúra oldalán a kontralaterális oldalhoz 

viszonyítva mind a kontroll csoportban (K), mind a 10 μg / tskg BPC157-tel kezelt 

csoportban (BPC) (29. ábra) jelentősen nő a CEJ és az alveoláris csontszél közötti 

távolság, következésképpen csontpusztulás figyelhető meg.  

A ligatúrás oldalakat összehasonlítva látható, hogy a nagyobb dózisú (10 μg / tskg) 

BPC157 hatására szignifikánsan kisebb az alveoláris csontpusztulás mértéke mindegyik 

mérőpontban, mint a kontroll csoportban (29. ábra). A zománc - cement határ és az 

alveoláris csontszél távolsága a kontroll és a BPC157-tel kezelt csoportban a 

következők voltak: buccalisan 1,42 ± 0,05 mm vs. 1,19  ± 0,04 mm, p < 0,01; 

mesialisan 1,55 ± 0,03 mm vs. 1,46 ± 0,03 mm, p < 0,05; mesiolingualisan 1,48  ± 0,03 

mm vs. 1,34 ± 0,05 mm, p < 0,05; lingualisan 1,51 ± 0,08 mm vs. 1,26  ± 0,04 mm, p < 

0,05. 

A kontralaterális oldalon a BPC157-nek nincs mérhető hatása a CEJ és az alveoláris 

csontszél távolságának mértékére a kontroll csoporthoz viszonyítva.  
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29. ábra: A microCT vizsgálat összefoglalása. Az alveoláris csontpusztulás mértéke 

különböző mérőpontokon ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladásban és 10 μg / 

tskg BPC157 kezelés hatására patkányban. 

ligatúra oldal vs. kontralaterális oldal csoporton belül *** < 0,001, ** < 0,01  

kontroll csoport (K) ligatúra oldal vs. 10 μg / tskg BPC157-tel kezelt csoport (BPC) 

ligatúra oldal ## < 0,01, # < 0,05 (átlag ± SEM; n=12-12) 

 

4.3.4.2. A furcatio területén kialakuló fogágypusztulás mértéke  

Nemcsak az alveoláris csontpusztulás mértékét detektáltuk microCT-vel, hanem a 

furcatio területén is vizsgáltuk a gyulladásos destrukció mértékét, a gyökérelágazás és a 

nekrotizált interradicularis csontfelszín között (14. ábra). A furcatio érintettség 

mindegyik csoportban megfigyelhető volt. Az interradicularis csontállomány a furcatio 

területén spongióza volt, lamina durát egyik csoportban sem találtunk. Szignifikáns 

különbség mutatkozott a ligatúrás oldalak között a kontroll csoport (K) és a BPC157-tel 

kezelt csoport (BPC) között a furcatio területén mért csontpusztulás mértékében (0,62 ± 

0,07 mm vs. 0,42 ± 0,03 mm, p < 0,01), ezzel szemben a kontralaterális oldalak között 

nem volt különbség (30. ábra). 
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30. ábra: A furcatio területén microCT módszerrel mért csontpusztulás mértéke 

ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladásban 10 μg / tskg BPC157 kezelés 

hatására patkányban. 

ligatúra oldal vs. kontralaterális oldal csoporton belül *** < 0,001, ** < 0,01 

kontroll csoport ligatúra oldal vs. 10 μg / tskg BPC157-tel kezelt csoport ligatúra oldal 

## < 0,01, # < 0,05 (átlag ± SEM; n=12-12) 

 

4.3.4.3. Mikromorfológiai változások vizsgálata az alveoláris csontállományban 

Az alveoláris csontban gyulladás hatására végbemenő csontszerkezeti változásokat 

microCT-vel vizsgáltuk. A spongiozában létrejövő változásokat a gyökérhossz felénél 

az alsó első moláris fog gyökerei közötti területen analizáltuk (15. ábra). Méréseink a 

gyulladásos csontfelszín alatt a spongióza mélyebb állományában történtek.  

Nem találtunk különbséget az alveoláris csont spongiózájának csonttérfogatában a 

vizsgált területen sem a csoportok között (kontroll vs. BPC157-tel kezelt csoport), sem 

a csoportokon belül a ligatúra és kontralaterális oldalak között (31. ábra).   

 

 

31. ábra: A csonttérfogat microCT-vel végzett mikromorfológiai vizsgálatának 

eredményei ligatúrával kiváltott kísérletes fogágygyulladásban és 10 μg / tskg BPC157 

kezelés hatására.  

(átlag ± SEM; n=12-12) 
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5. Megbeszélés 

 

5.1. A lézer Doppler véráramlásmérés általános értékelése 

Az LDF előnye, hogy igen érzékeny és gyorsan követi a lokális véráramlás változásait, 

valamint annak folyamatos monitorozására is alkalmas (Koss és Yu 2000). Ez a 

módszer teljesen non-invazív, még érinteni sem kell a szöveti felszínt, így nem zavarja a 

mikrocirkuláció normál, fiziológiás állapotát. Non-invazív jellege mellett a módszer 

további előnye, hogy a mérés ugyanazon egyedben eltérő időközönként, többször 

megismételhető, azaz önkontrollos összehasonlításra ad lehetőséget (Vág és Fazekas 

2002; Kerdvongbundit és mtsai 2003). 

Az LDF hátránya ugyanakkor, hogy a mérések csak egy bizonyos vastagságú – a szövet 

típusától függő (a gingivában általában 1 mm) – felszíni réteg áramlásáról adnak 

felvilágosítást. Az értékek csak adott faj, adott szöveténél (lehetőleg ugyanazon egyeden 

belül) vethetők össze. Nem ad információt a keringésben aktívan résztvevő erek 

számáról, továbbá az érátmérő változása sem elemezhető (Matheny és mtsai 1993). A 

lézer Doppler áramlásmérő csak relatív változásokat jelez (Koss és Yu 2000). Érzékeny 

a környezetből eredő zajokra, legfőképpen a vibrációra és az elmozdulásra (Jafarzadeh 

2009). 

 

5.2. A marginális gingiva véráramlása azonosnak tekinthető egy állcsonton belül 

humán egyedekben 

Vizsgálatainkban a szabad ínyszél véráramlására fókuszáltunk, de az irodalomban 

számos szerző a feszes íny áramlási viszonyait tanulmányozta (Baab és mtsai 1986; 

Kerdvongbundit és mtsai 2002a; 2002b; 2003). A legtöbb vizsgálat a frontfogakon 

(középső és oldalsó metsző, szemfog) történt (Matheny és mtsai 1993; Ketabi és Hirsch 

1997; Kerémi és mtsai 2000; Kerdvongbundit és mtsai 2002a; 2002b; 2003). Néhány 

tanulmányban vizsgálták a premoláris fogakat (Ahn és Pogrel 1998) és a molárisokat 

(Odor és mtsai 1994a,b) is.  A feszes ínyen Kerdvongbundit és munkacsoportja hasonló 

mérési metodikát alkalmazott az egészséges gingiva véráramlásának vizsgálatára 

(Kerdvongbundit és mtsai 2002a; 2002b; 2003).  

Vizsgálati eredményeink alapján a négy metszőfog körüli marginális gingivában a 

véráramlás nem különbözik az egyes fogak körüli 3 mérési pontban (mesialis, buccalis, 

distalis), és a két oldal között sem. Az utóbbi eredmény az emberi test páros szerveiben 
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máshol is megfigyelhető, és az anatómiai szimmetriával magyarázható. Hasonló 

eredményre jutottak Hoke és mtsai (Hoke és mtsai 1994), akik a két oldalon a feszes íny 

pontosan nem definiált területén mérték lézer Doppler véráramlásmérővel a szöveti 

perfúziót. Baab és mtsai (Baab és mtsai 1986) sem találtak különbséget a metszőfogak 

körüli ínyen végzett vizsgálataikban a papilla és a szabad ínyszél véráramlása között. 

Az alsó metszők körüli marginális gingiva véráramlása méréseink szerint átlagosan 

mintegy 15 %-kal magasabbnak mutatkozott. Ez összhangban van mások 

megfigyeléseivel, amely szerint a felső első fogak körüli gingiva véráramlása 

szignifikánsan különbözött az alsó állcsont elülső fogai körüli gingiva véráramlásától, 

mind az interdentális papilla, mind a feszes ínyszél, mind az alveolaris mucosa 

véráramlását összehasonlítva (Kerdvongbundit és mtsai 2002b).  Ellenben Hoke és 

mtsai mérései alapján ugyanakkor nem különbözött a felső és az alsó állcsont területén a 

feszes íny véráramlása (Hoke és mtsai 1994). A véráramlásban tapasztalt eltérés 

magyarázható a vérellátás anatómiájának különbözőségével, és a mérőpontok helyén az 

eltérő szöveti arányokkal is, amelyek a lézerfény terjedését különböző mértékben 

befolyásolhatják. A vastagabb ínyszövet több eret, ill. vörösvértestet tartalmaz, így a 

visszaverődő lézerfény nagyobb intenzitása miatt a BPU értékek is magasabbak 

lehetnek, a vékony mucosa ugyanakkor a fény egy részét átengedi, amely így a kevéssé 

vascularizalt csontba jut, és a visszaverődő lézerfény alacsonyabb BPU értéket produkál 

(Kerémi és mtsai 2000).  

Irodalmi adatok alapján a szabad ínyszél alacsonyabb véráramlásértékeket mutat, mint 

az alveoláris mucosa (Kerdvongbundit és mtsai 2003). Az alsó állcsont alveoláris 

mucosajának véráramlása szignifikánsan különbözött az állcsont többi területének 

véráramlásától (Kerdvongbundit és mtsai 2002b). Hoke és munkatársai magas 

véráramlást találtak a nyelv, a facialis mucosa területén, közepes véráramlás értékeket 

mértek a feszes ínyszélen, és alacsony értéket találtak a fogakban (Hoke és mtsai 1994). 

A jobb felső kvadráns 11-16 fogaihoz tartozó marginális gingiva véráramlásméréséhez 

(ld. 3.2.2.2. pont) felhasználtuk a középső metszőfogak körül 3 ponton mért 

véráramlásmérés eredményeit (ld. 3.2.2.1. pont). Ennek alapján feltételeztük, hogy az 

egészséges marginális gingiva valamennyi helyén közel azonos a véráramlás. Méréseink 

alapján ez beigazolódott, az azonos állcsontban lévő fogak mentén a gingiva 

véráramlásértékei gyakorlatilag megegyezőek. 



 57 

Az enyhe gingivitisben és parodontitisben szenvedő betegek gingivális véráramlása 

szignifikáns eltérést mutatott az egészséges fogínyű betegekben mért értékektől. A 

szabad ínyszél területén alacsonyabb véráramlás értékeket mértek az interdentális 

papillához, a feszes ínyszélhez és az alveolaris mucosahoz viszonyítva, de az 

egészséges ínyhez képest a mért értékek itt szignifikánsan magasabbak voltak 

(Kerdvongbundit és mtsai 2002a). A gingivális véráramlás változása jól korrelál a 

gyulladás klinikai jeleivel (Kerdvongbundit és mtsai 2003). 

Eredményeink alapján tehát az LDF kulcsszerepet játszhat a gingivális véráramlás 

dinamikájának megértésében (Kerémi és mtsai 2000) és annak tisztázásában, mi a 

szerepe a véráramlás változásának a gingivitis klinikai formáiban.  

 

5.3. Patkány gingiván és submandibularis nyálmirigyen jól alkalmazható a lézer 

Doppler véráramlásmérés a véráramlás tanulmányozására 

Ahhoz, hogy a gyulladásban szerepet játszó mechanizmusokat, összefüggéseket 

megértsük, szükséges experimentális vizsgálatokat végezni. Kezdeti kísérletünkkel egy 

keringés vizsgálati modellt állítottunk fel patkányban, amellyel a gingivára ható 

szisztémás és lokális mechanizmusokat a későbbiek folyamán tanulmányozni lehet. 

Hosszú távon a fenti modell segítségével a gingivára ható különböző anyagok és 

gyógyszerek hatásait vizsgáltuk ép és pathológiás állapotokban. A modellt az íny ép, 

egészséges állapotában készítettük el. Az akutan iv. alkalmazott L-NAME 

szignifikánsan csökkentette a gingiva véráramlását és emelte az artériás középnyomást. 

Kapott eredményeink egybeesnek az irodalomban közölt adatokkal, ahol NOS 

blokkolás hatására jelentős véráramláscsökkenés jött létre a gingivában (Kerezoudis és 

mtsai 1994; Fazekas és mtsai 1996; Koss és Yu 2000) és az orális mucosaban 

(Kerezoudis és mtsai 1993; Fazekas és mtsai 1996), amely az erek összehúzódására utal, 

valamint L-NAME adagolás után altatott patkányban emelkedett a szisztémás 

vérnyomás (Erley és mtsai 1995). 

Az akutan iv. alkalmazott L-NAME ugyancsak szignifikánsan csökkentette  az  SMG 

véráramlását, emelte az artériás középnyomást, csökkentette a perctérfogatot és növelte 

a szerv perctérfogat frakcióját (Vág és mtsai 2002). Ez arra utal, hogy altatott patkány 

submandibularis nyálmirigyében a NO bazális termelődése alacsonyabb, mint más 

szervekben. A NO szerepét az SMG bazális értónusának szabályozásában korábban már 
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vizsgálták (Edwards és Garrett 1993; Fazekas és mtsai 1994; 1996; Anderson és Garrett 

1998; Vág és mtsai 1998).  

 

5.3.1. A submandibularis nyálmirigy véráramlása homogénnek tekinthető  

Számos módszer ismert a nyálmirigy véráramlásának meghatározására kis testű 

laboratóriumi állatokban. Sok ezek közül abszolút értékű adatokat nyújt a véráramlásról 

(pl. mikrogyöngy módszer, Rb
86

 izotóp technika; ml / perc), de hátránya ezeknek a 

módszereknek, hogy folyamatos regisztrálásra nem adnak lehetőséget. LDF technikával 

folyamatos regisztráció lehetséges, de jellemzően csak a kiindulási értékhez viszonyított 

százalékos változást tudjuk rögzíteni és összehasonlítani. A perfúziós szint függ a 

vizsgálandó szövet optikai tulajdonságaitól. Különböző szervekben egyidejűleg mért 

véráramlás LDF-fel és más technikával (elektromágneses technika, mikrogyöngy 

módszer) jól korrelálnak egymással (Roman és Smits 1986; Smits és mtsai 1986).  

A különböző helyről származó LDF jeleket nehéz összevetni egymással, ezért mi 5 

különböző területre helyeztük a szondát az SMG ventrális felszínén, és az így kapott 

értékeket hasonlítottuk össze. Eredményeink szerint a véráramlás értékek függetlenek a 

szonda helyétől. Ez azt mutatja, hogy az SMG véráramlása gyakorlatilag homogén. Az 

LDF-fel kapott eredményeinket összevetettük más mérési módszerrel is, a rubídium 

izotópos technikával. Rubídium izotópos technikával kapott eredményeink jól 

korreláltak az LDF-fel kapott eredményeinkkel (Vág és mtsai 2002). Úgyszintén 

egymással korreláló eredményt mutattak a két különböző elvű technika alkalmazásával 

a submandibularis nyálmirigy véráramlás változás vizsgálatában egyoldali a. carotis 

communis okklúziót követően (Vág és mtsai 1999).  

 

5.3.2. Az egy- vagy kétoldali a. carotis communis leszorításra kialakult ischaemia 

hatása a submandibularis nyálmirigy véráramlására NOS blokkolás nélkül és 

mellett  

 

5.3.2.1. Az egy- vagy kétoldali a. carotis communis leszorítás hatására bekövetkező 

változások a SMG vérkeringésében 

Az emlősökben számos cardiovascularis szabályozó mechanizmus működik, amelyek 

feladata biztosítani az artériás középnyomás stabilitását. Az egy- vagy kétoldali a. 
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carotis communis leszorítással szisztémás vérnyomás emelkedést idéztünk elő. Korábbi 

eredmények szerint egyoldali carotis leszorításban ez az emelkedés elhanyagolhatónak 

tűnik (Vág és mtsai 1999)   

LDF-fel folyamatosan monitorzni tudtuk az a. carotis communis leszorításakor 

bekövetkező azonnali és kései hatásokat a submandibularis nyálmirigy vérkeringésében. 

A véráramlás kezdetben nagyobb mértékben csökkent a leszorítás után, majd a kontroll 

érték 86%-án stabilizálódott. Ez megegyezik korábbi kísérleti eredményeikkel, amely 

szerint (Vág és mtsai 1999) a submandibularis nyálmirigy véráramlása csak csekély 

mértékben változott az arteria carotis communis leszorítása esetén, habár az a. carotis 

communis a fő ellátó artériája annak a régiónak, ahonnan a submandibularis nyálmirigy 

kapja a vérellátását. A kezdeti nagyobb véráramlás csökkenés után kialakuló perfúzió 

emelkedés a kontroll szint irányába autoregulációs jelenségre utal. De Ley és mtsai-nak 

(De Ley és mtsai 1985) mérései szerint a carotis communis artéria tartós lekötése 30%-

kal csökkenti a perfúziós nyomást a lekötéstől distalisan.  

Ismert, hogy a fej-nyak régiót ellátó nagyobb artériák között gazdag anasztomózis 

rendszer van. A circulus-Willisi anasztomózis rendszer döntő szerepet játszik a 

károsodott carotis funkció helyettesítésében. Pathológiás körülmények között, mint pl. 

carotis okklúzióban, az anasztomózisok a köztük lévő kapcsolatokon keresztül 

biztosítani tudják a megfelelő vérellátást. A submandibularis nyálmirigy vérellátása 

megfelelően biztosított az a. carotis communis leszorítása után is, feltehetően az a. 

carotis és az a. vertebralis ágrendszer anasztomózisai révén. Ez az egyik lehetséges 

magyarázata a megfigyelt jelenségnek. 

Méréseink során mérsékelt véráramlás redukciót tapasztaltunk a nyálmirigyben 

egyoldali carotis leszorítás után, amely a kétoldali leszorítás után minimálisan csökkent 

tovább.  

Reaktív hyperaemiat tapasztaltunk a kétoldali leszorítás felengedését követően, amely 

sokkal nagyobb mértékű volt, mint az egyoldali leszorítást követően. Eredményeink azt 

mutatják, hogy a nyálmirigy vérellátása meglehetősen jól biztosított a fent említett 

anasztomózis rendszeren keresztül. A kifejezett hyperaemia jelenléte azt mutatja, hogy 

további mechanizmusok aktiválódnak párhuzamosan, hogy ellensúlyozzák a carotis 

leszorítás hatását (Vág és mtsai 2001).  
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5.3.3. A NO befolyásoló szerepe a véráramlásban egy- vagy kétoldali 

submandibularis nyálmirigy ischaemiaban 

A nitrogén-monoxidnak feltételezhetően szerepe van a vérellátás megváltozásakor 

(leszorítás, felengedés) a lokális véráramlás beállításában. 

Az L-NAME adagolás következménye a submandibularis nyálmirigyben a véráramlás 

csökkenése, amely jó korrelációt mutat munkacsoportunk korábbi vizsgálataival 

(Fazekas és mtsai 1996; Vág és mtsai 1998), valamint mások eredményeivel is 

(Edwards és Garrett 1992; Lohinai és mtsai 1996).  

A nitrogén-monoxid hozzájárul a bazális értónus regulációjához a submandibularis 

nyálmirigyben, szerepet játszik a perfúzió szabályozásában és a nyálszekrécióban. A 

nitrogén-monoxid ezen hatásai összetettek és faj függőek (Vág és mtsai 2001). A NO 

modulálja a substance P és a vasoactive intestinalis peptide (VIP) hatását a 

nyálmirigyben, fontos szerepet játszik a vasodilatatioban és a nyálelválasztás 

fokozásában, és a paraszimpatikus, vagy szimpatikus stimulációban (Edwards és Garrett 

1993; Kerezoudis és mtsai 1993; Modin és mtsai 1994; Anderson és Garrett 1998; 

Lohinai és mtsai 1999).  

Kísérleti adataink megerősítik, hogy a nitrogén-monoxid vasodilatator hatása hozzájárul 

a submandibularis nyálmirigy véráramlásának megőrzéséhez egy- vagy kétoldali a. 

carotis communis leszorítás estén. A nitrogén-monoxidnak fontos szerepe van az 

áramlás-indukált vasodilatatioban (Rubanyi és mtsai 1986). Következésképpen a 

véráramlás sebességének növekedése összekapcsolódik a „shear stressz” növekedésével 

az artériák falában, amely így a nitrogén-monoxid felszabadulást eredményez. A 

felszabaduló nitrogén-monoxid vasodilatatiot okoz, így csökkenti a véráramlás 

sebességét, ezáltal szabályozza a „shear stressz” szintjét az artéria falában. Saját 

vizsgálati modellünk esetén is ezt tapasztaltuk: az elzárás kezdetén a véráramlás 

sebessége erőteljesen csökkent, majd az elzárás megszüntetését követően azonnal 

jelentősen emelkedett. Ez a véráramlás változás L-NAME előkezeléssel szignifikánsan 

alacsonyabbnak mutatkozott. Az L-NAME a „shear stressz” hiányának tulajdoníthatóan 

kivédi a nitrogén-monoxid felszabadulását. 

Összefoglalva, a submandibularis nyálmirigy véráramlásának fenntartása carotis 

okklúzió ideje alatt a jól funkcionáló anasztomózis rendszernek, és a nyálmirigy erek jó 

adaptációs képességének tulajdonítható. A nitrogén-monoxid szintézis és felszabadulás 
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csökken a carotis leszorítás ideje alatt, ebből következően a nitrogén-monoxid hiánya 

számottevő mértékben nem járul hozzá, illetve nincs negatív hatással a nyálmirigy 

vérellátására (Vág és mtsai 2001). 

 

5.4. A BPC157-nek jelentős a gyulladáscsökkentő hatása patkány gingivában 

Irodalmi adatok szerint a BPC157 jelentős gyulladáscsökkentő és szövetregeneráló 

hatással bír különböző célsejtekben és szövetekben (Sikiric és mtsai 1999c). Jelen 

vizsgálataink célja a BPC157 hatásának tanulmányozása volt patkányban kiváltott 

kísérletes parodontitisben, és a gyulladás következményeként kialakult alveoláris 

csontpusztulásban.  

Az egészséges patkányokon végzett akut hemodinamikai hatás vizsgálatánál (10 µg / 

tskg BPC157-tel) nem volt változás sem a szisztémás (MBP, HR), sem a lokális (GBF, 

GVR) keringési paraméterekben.  Korábbi tanulmányokban is kimutatták, hogy a 

BPC157-nek nem volt hatása a vérnyomásra (Sikiric és mtsai 1997a). Akut toxikológiai 

vizsgálatokban még a nagyon magas dózisban (2 g / tskg) alkalmazott BPC157 sem 

mutatott toxicitást vagy letális hatást (Veljaca 2003; Boban Blagaic és mtsai 2005; 

Ruenzi 2005; Staresinic és mtsai 2006). Érdekes viszont, hogy egészséges állatokban 

csökkentette bizonyos pszichoaktív szerek (amfetamin, alkohol) hatását (Jelovac és 

mtsai 1998; Blagaic és mtsai 2004). A BPC157 alkalmazható önállóan, vivőanyag 

nélkül, amely jelentős előnyt biztosít számára a konvencionális fehérjékkel szemben, 

amelyek csak speciális vivő molekulával funkcióképesek (fehérje + vivő molekula 

komplex), leginkább lokális alkalmazásban, pl. a csontregenerációban (Sebecic és mtsai 

1999) lehet ennek jelentősége. 

A BPC157 parodontitisben kifejtett hatásának vizsgálatára egy jól megalapozott, a 

korábbiakban is alkalmazott kísérleti modellt használtunk: az alsó első moláris fog 

körüli ligatúrával hoztunk létre fogágygyulladást (Lohinai és mtsai 1998; Garcia és 

mtsai 2009). A fogágygyulladás kiváltása kísérletes körülmények között fonal ligatúra 

segítségével régóta alkalmazott és széles körben elfogadott az irodalomban (Nowotny és 

Sanavi 1983; Duarte és mtsai 2009). Számos fajon, így egérben (Li és Amar 2007), 

patkányban (Györfi és mtsai 1994; Lohinai és mtsai 2001), kutyában (Martuscelli és 

mtsai 2000), minidisznóban (Hickey és mtsai 1991), majomban (Branch-Mays és mtsai 

2008) és vadászmenyétben (Fischer és Klinge 1994) is alkalmazzák ezt a modellt. A 
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fonal ligatúra elsődlegesen mint plakk retenciós tényező szerepel (Ericsson és Lindhe 

1982), amelyen a parodontopathogén baktériumok (Gram negatív, anaerob: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis) megtelepedése és 

szaporodása könnyedén végbemegy. A baktérium toxinok, enzimek és ezek 

metabolitjaik révén a fogágyban gyulladásos reakciót hoznak létre, és ennek 

következtében alakul ki a csontpusztulással járó parodontium károsodás.  

A ligatúrával kiváltott kísérletes parodontitis kiváltásakor az ínyben jelentősen nőtt az 

érpermeabilitás mértéke. Az Evans-kék festék kilépésének megnövekedése a 

szövetközti térbe egyértelmű bizonyítéka a szövet gyulladásának (Carmichael és mtsai 

2009; Hakim és mtsai 2009). Továbbá a moláris fog köré felhelyezett ligatúra hatására 

szövettanilag is megjelentek a gyulladásra utaló jelek. Az általunk használt ligatúra 

modell jól használható és jól reprodukálható adatokat biztosít az irodalom tükrében a 

gingivális / parodontális gyulladás kialakulásának modellezésére (Bain és mtsai 2009; 

Tomofuji és mtsai 2009).  

Az alacsony dózisú (100 ng / tskg) BPC157 alkalmazása nem mutatott szignifikáns 

gátló hatást az extravazációra a kontroll csoporthoz viszonyítva. Ezzel szemben a magas 

dózisban (10 µg / tskg) alkalmazott BPC157 majdnem teljesen meggátolta a szöveti 

extravazációt a 13 napon keresztül alkalmazott ligatúrával kiváltott kísérletes 

fogágygyulladásban. Mivel az alacsonyabb dózis (100 ng / tskg BPC157) nem bizonyult 

hatásosnak az ödéma képződés csökkentésére, így későbbi kísérleteinkben a hatóanyag 

magasabb dózisával (10 μg / tskg BPC157) folytattuk vizsgálatainkat. A 10 μg / tskg 

dózis hatásosnak bizonyult korábbi vizsgálatok során is, in vivo kísérletben protektív 

hatása volt gyomor mucosa lézió modellben (Sikiric és mtsai 1997b) és elősegítette a 

csont regenerációját nyúlban (Sebecic és mtsai 1999).  

Szövettani vizsgálataink megerősítették a funkcionális vizsgálatokban kapott 

eredményeinket. Az extravasatio kialakulását meggátló BPC157 dózis kiküszöbölte a 

gyulladásra jellemző szövettani kép kialakulását is. A BPC157 hatására csökkenő 

ödémaképződés nemcsak a parodontális gyulladásban mutatható ki, hanem a 

sebgyógyulásban is (Skorjanec és mtsai 2009). 

A BPC157-nek a parodontális gyulladásban kifejtett gyulladásgátló hatása nem 

meglepő, hiszen számos korábbi vizsgálatban jelentős gyulladáscsökkentő hatását 
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mutatták ki mind akut, mind krónikus gyulladásos modellekben (Bodis és mtsai 1997a; 

Sikiric és mtsai 1997b; Xue és mtsai 2004).  

 

A BPC157 hatásmechanizmusa nem teljesen ismert, számos területen fejti ki hatását. A 

BPC157 redukálja a gyulladásos mediátorok felszabadulását (pl. myeloperoxidáz, 

leukotrién B4, tromboxán B2) (Veljaca és mtsai 1995), interakcióba lép a prosztaglandin 

függő útvonallal (Bilic és mtsai 2001; Sikiric és mtsai 2003), direkt protektív és 

proliferatív hatása van a célsejtekre (Sikiric és mtsai 1993b; 1996), továbbá modulálja a 

nitrogén-monoxid felszabadulását is (Seiwerth és mtsai 1997).  Ezen kívül elősegíti az 

érképződést (Sebecic és mtsai 1999), regulálja a növekedési faktorokat, valamint 

befolyásol egyéb faktorokat is (Mikus és mtsai 2001; Sikiric és mtsai 2003). Jelen 

vizsgálataink bebizonyították, hogy a BPC157 jelentős gyulladáscsökkentő hatással bír 

kísérletes úton kiváltott parodontitisben, de további  vizsgálatok szükségesek a hatás 

kiváltásában szerepet játszó mediátorok felderítésére, a pontos hatásmechanizmus 

tisztázására és az optimális dózis megállapítására. 

Adataink alapján elmondható, hogy egészséges állatokban szisztémásan adagolt 

BPC157 nem változtatja meg az egészséges íny véráramlását. Ezzel szemben a 

krónikusan (12 napon keresztül) alkalmazott BPC157 jelentős gyulladáscsökkentő 

hatással bír a parodontális szövetekben ligatúrával kiváltott kísérletes 

fogágygyulladásban (Kerémi és mtsai 2009). Ezek alapján felmerül adjuváns szerként 

való alkalmazása a fogágybetegség klinikai gyógyításában. 

 

5.5. A BPC157 gyulladáscsökkentő hatása az alveoláris csontállományban 

A gyulladás progressziójának következményeként károsodik az alveoláris 

csontállomány. A csontpusztulás mértéke röntgen vizsgálattal jól tanulmányozható, bár 

a hagyományos röntgen technika 2 dimenziós képe nem ad elegendő információt a fog 

gyökere körül zajló csontleépülési folyamatokról. A microCT használata egyre 

szélesebb körben elterjedő módszer, amely a computertomográfia laboratóriumi 

mérésekre optimalizált változata. Kísérleti körülmények között a microCT jól 

használható kisméretű struktúrák pontos vizsgálatára, amellyel a csontállományban 

végbemenő változások is, mint a csontmetabolizmus, jól tanulmányozhatók 

állatmodellekben (Park és mtsai 2007; Seto és mtsai 2007; Gedrange és mtsai 2008). A 
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microCT emellett alkalmas magas minőségű képek előállítására, amelyeken a 

különböző mineralizált szövetek (pl. alveoláris csont, vagy fog) pontos quantitatív 

analízise elvégezhető (Jin és mtsai 2007). A microCT analízist kezdetben a hosszú 

csontok hisztomorfometriai vizsgálatára alkalmazták ovariektomizált patkányokban és 

gén hiányos egerekben (De Souza és mtsai 2005; Yao és mtsai 2005). Az alveoláris 

csontállomány kompakt csont stuktúrából épül fel, amely nagy mennyiségű vastag 

lemezes trabekuláris csontot tartalmaz, amellyel ellen tud állni a rágóerőnek (Moon és 

mtsai 2004). A csontstruktúra az egész élet során folyamatosan átépül, mintegy 

„válaszként„ a mozgathatóságra és a rágási karakterre (Muller és mtsai 1996; Genant és 

mtsai 1999). A microCT analízis során távolságot, területet, térfogatot és denzitást is 

tudunk mérni. Lineáris méréssel meghatározható pl. a crista alveolaris és a zománc-

cement határ távolsága (Park és mtsai 2007). A csonttérfogat - veszteség mérésére a 

három dimenziós vizsgálat használható (Rogers és mtsai 2007). 3D-s rekonstrukciós 

képeken tanulmányozhatók a különböző szerkezeti paraméterek: csonttérfogat frakció, 

csontfelszín denzitás, trabekula vastagság, trabekula szeparáció, trabekula szám és a 

strukturális modell index. Így quantitatív csont morfometriával meghatározhatók a 

trabekuláris csont szerkezeti tulajdonságai (Moon és mtsai 2004). Legnagyobb előnye 

ennek a technikának, hogy kb. 10 µm keskeny tomogram szeleteket lehet a ma 

használatos készülékekkel készíteni, majd ezekből a „metszetekből” 3D-s képeket lehet 

készíteni megfelelő program segítségével. A sorozat „metszéses” szkennelés (Odgaard 

és mtsai 1990) a leggyakrabban alkalmazott technika 3D-s képek készítéséhez. A 

többszörös sorozatmetszés használatával lehetőség nyílik a minta 3D vizsgálatára 

(Moon és mtsai 2004). 

Az orvosi diagnosztikában használt CT-k felbontóképessége 250 µm, amely nem 

elegendő az egyes trabekulák tanulmányozásához, mivel azok kisebb méretűek 100 µm-

nél. Ezzel szemben a microCT-k felbontóképessége típustól függően 14-60 µm, 

amelyekkel a trabekuláris szerkezet vizsgálata elvégezhető (Muller és mtsai 1996).  

A microCT alkalmazásának van néhány korlátja. A szkennelés és a rekonstrukció 

meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, ezen kívül a microCT készülék nagyon drága és 

működtetése meglehetősen bonyolult. Biztos, reprodukálható alkalmazása nagy 

szakértelmet igényel. Ez a technika nem alkalmas a klinikai gyakorlatban való 

alkalmazásra, de a fogászati kutatások számos területén lehetséges a használata:  így az 
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endodoncia (Peters és mtsai 2000), a parodontológia (Ebina és mtsai 2009), a 

fogszabályozás (Wierzbicki és mtsai 2009) és az implantológia (Kon és mtsai 2009) 

területén.  

 

Saját kutatásunkban a ligatúrával kiváltott parodontitis modellünkben az alveoláris 

csontpusztulás tanulmányozására használtuk fel a microCT technikát. A 13 napon 

keresztül alsó első moláris fog körül alkalmazott ligatúra nemcsak a gingivában váltott 

ki gyulladást, hanem alveoláris csontpusztulást is okozott a fog körül. A ligatúra 

hatására jelentős mértékben megnőtt az alveoláris csonttaraj és a zománc-cement határ 

távolsága. Számos vizsgálatban használnak hasonló ligatúra modellt, amelyekben 

szintén jelentős távolság növekedést találtak az alveoláris csonttaraj és a zománc-

cement határ között, és ezt az alveoláris csontpusztulás jelének tartják (Jin és mtsai 

2007; Seto és mtsai 2007). További kísérleti modellekben, amelyekben szintén jelentős 

csontdestrukciót hoztak létre, a parodontitist LPS-sel, vagy bakteriális fertőzéssel 

váltották ki és szintén microCT-vel vizsgálták a csontvesztés mértékét (Park és mtsai 

2007; Rogers és mtsai 2007). 

Eredményeink alapján a BPC157 szignifikánsan csökkentette a csontvesztés mértékét a 

fog körül. A változás szignifikáns volt, de nem szűnt meg teljesen a csontpusztulás 

BPC157 hatására, tehát a vizsgált fehérje nem tudta teljesen kivédeni a ligatúra károsító 

hatását. Hasonlóan a fog körüli értékekhez a furkáció és az interradikuláris 

csontállomány közötti távolság is növekedett a ligatúra hatására, és ez a változás is csak 

részlegesen volt kivédhető BPC157 alkalmazásával (Kerémi és mtsai 2009). 

A csont mikromorfometriai vizsgálatánál az általunk választott mélységben (a 

gyökérhossz fele, ld. 3.5.2.4. pont) nem találtunk különbséget a csont denzitásban az 

egyes vizsgálati csoportok között. Moon és mtsai vizsgálatai alapján az ép alveoláris 

csontállományban különböző magasságokban mért értékek nem mutattak különbséget 

(Moon és mtsai 2004). A gyulladt felszíntől (a gyulladás frontjától) távolabb mérve nem 

volt különbség a csonttérfogat értékekben az alvoláris csont spongiózájában sem a 

ligatúra, sem a BPC157 hatására. Az itt kapott eredményeink azt mutatják, hogy a 13 

napon keresztül ligatúrával kiváltott parodontitisben a gyulladás nem penetrál az 

alveoláris csontállomány mélyére, azaz nem éri el a mélyebb spongiózát. A BPC157 
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hatását az alveoláris csontállományra és a gingivára ép és pathológiás körülmények 

között korábban még nem viszgálták (Kerémi és mtsai 2009).  

Vizsgálataink alátámasztották, hogy a BPC157-nek gyulladásgátló hatása van. Jövőbeni 

vizsgálatainkkal a dózis függőséget és a hatásos alkalmazási utat kívánjuk 

tanulmányozni, valamint a BPC157 hatásmechanizmusát szeretnénk feltérképezni ezen 

a területen, hogy a fehérje pozitív hatásait a parodontitis kezelésében hasznosítani 

tudjuk.  
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6. Következtetések 

 

1. A lézer Doppler véráramlásmérést sikeresen alkalmaztuk humán vizsgálatokban, és 

feltérképeztük a marginális gingiva véráramlását. A középső metszőfogakat körülvevő 

ínyszél véráramlását 3-3 pontban mérve nem találtunk különbséget egy adott fogon 

belül, és a két oldal keringése sem különbözik egymástól. Egy adott kvadránson belül az 

ínyszéli véráramlás értékei nem különböznek az eltérő típusú fogaknál, de az alsó 

állcsontban magasabb a véráramlás, mint a felsőben. A a lézer Doppler 

véráramlásmérés alkalmas a gingivális véráramlás dinamikájának elemzésére és szerepe 

lehet annak tisztázásában, hogyan változik a véráramlás a gingivitis klinikai formáiban.  

 

2. Kimutattuk, hogy állatkísérletekben is jól alkalmazható az általunk választott LDF 

módszer a véráramlásértékek változásának nyomonkövetésére.  Megerősítettük, hogy 

NOS gátlás hatására a gingivában erőteljes vasoconstrictio volt kimutatható. Lézer 

Doppler véráramlásmérővel meghatározva a submandibularis nyálmirigy ventralis 

felszínének véráramlás értékeit, az homogénnek tekinthető, így a szonda a mirigy 

ventralis felszínén bárhol elhelyezhető.Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a 

patkányok jól tolerálják az egy-, vagy kétoldali a. carotis communis rövid idejű 

lezárását. A csökkent NO szintézis mérsékelte a mind az egy-, mind a kétoldali a. 

carotis communis leszorítás hatására kialakuló véráramlás csökkenést. A NO-nak 

jelentős szerepe van a nyálmirigy nyugalmi értónusának beállításában.  

 

3. A BPC157 egészséges körülmények között alkalmazva nem változtatta meg sem a 

szisztémás, sem a gingiván a lokális keringési paramétereket.  

 

4. A BPC157 krónikus (13 napon keresztül) alkalmazása gyulladáscsökkentő hatással 

rendelkezik kísérletes parodontitis modellben. A BPC157 szignifikánsan redukálta a 

szöveti extravasatio mértékét. 

 

5. A csontszerkezet mikromorfológiai analízise a krónikus gyulladás jeleit mutatta a 

ligatúra oldalán a fog teljes kerülete körül. A BPC157 protektív hatású az alveoláris 

csontállományra fogágybetegségben. A csontszerkezet microCT-vel végzett komplex 
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analízise lényegesen több információt szolgáltat, mint az irodalomban leggyakrabban 

alkalmazott mikroszkóposan lingualis oldalon egy ponton elvégzett csontpusztulás 

mérés. Mindezek alapján felmerül a BPC157 adjuvánsként való alkalmazása a klinikai 

gyakorlatban, a fogágybetegség gyógyításában. 
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7. Összefoglalás 

Egy non-invazív módszert, a lézer Doppler véráramlásmérést (LDF) alkalmaztuk a gingiva 

(G) véráramlásának (BF) vizsgálatára különböző fogak mellett humán egyedekben. A GBF-et 

bilaterálisan vizsgáltuk. A véráramlásmérő szondát 3 helyre különböző pontra helyeztük a 

marginális gingiva szélétől 1 mm-re az alsó és felső középső metszőknél és a jobb felső 

kvadránsban található 6 fogon (11-16, FDI szerinti jelölés). Nem találtunk különbséget az 

egyes fogakhoz tartozó marginális gingiva különböző pontjain mért véráramlásban, sem a 

jobb és bal oldali középső metszők GBF-ban. Ugyancsak nem volt különbség a jobb felső 

kvadránsban sem. Az alsó állcsontban mért értékek magasabbak voltak a felső állcsonthoz 

viszonyítva. Az egészséges gingivában a marginális GBF homogénnel tekinthető mind a 

mandibulában, mind a maxillában. A submandibularis nyálmirigy (SMG) véráramlását LDF-

fel vizsgálva, homogénnek tekinthető. A nitogén-monoxid (NO) vasoregulator szerepét a 

SMG keringésében patkányokon vizsgáltuk. A NO szintézis blokkoló Nω-nitro-L-arginin-

metil-észter (L-NAME) szignifikánsan megemelte a SMG érellenállását (VR). A NO 

lehetséges szerepét vizsgáltuk a SMGBF-ban, egy- és kétoldali carotis okklúzióban. Normál 

állatban a carotis okklúzió közepes csökkenést okozott a leszorítás oldali SMGBF-ban, majd 

a felengedést követően reaktív hyperaemia volt tapasztalható. L-NAME előkezelés hatására a 

kontroll csoporthoz hasonló változásokat tapasztaltunk, de a változások mértéke jóval kisebb 

volt. A SMG vérellátása jól biztosított. A NO-nak csak fenntartó hatása van SMGBF-ban. A 

15 aminosavból álló BPC157 hatását vizsgáltuk 1) ép és kóros keringésű gingiván, 2) 

gyulladásban és az alveoláris csontpusztulás mértékében és 3) a csontszerkezetben 

bekövetkező változásokban. A szisztémásan alkalmazott BPC157 hatását a centrális papilla 

BF-re LDF-fel vizsgáltuk. Nem volt változás sem a szisztémás (vérnyomás, szívfrekvencia), 

sem a lokális (GBF, GVR) keringési paraméterekben. A gingiva kapillárisok permeabilitás 

változását Evans-kék módszerrel tanulmányoztuk a 13 napon keresztül ip. adagolt BPC157 

hatására, ligatúrával kiváltott parodontitis modellben. A ligatúrával kiváltott kísérletes 

parodontitisben megnövekedett a gingivális extravasatio mértéke, amelyet a 10µg/tskg dózisú 

BPC157 csökkenteni tudott, míg a 100ng/tskg dózis nem. A kontralaterális oldalak között 

nem volt különbség. Az alveoláris csont szerkezeti paramétereit microCT-vel mértük. A 

BPC157 szignifikánsan csökkentette a csontpusztulás mértékét mesialisan, buccalisan, 

mesiolingualisan és lingualisan. Krónikusan adagolva a BPC157-t jelentős 

gyulladáscsökkentő hatással bír kísérletes fogágygyulladásban.  
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8. Summary 

We used the non-invasive laser Doppler flowmerty (LDF) in order to determine the gingival 

(G) blood flow (BF) at different teeth in humans. GBF was recorded bilaterally, positioned 

the flow probe on three sites 1 mm above the marginal gingiva of the upper and lower central 

incisors and  at six permanent teeth on the right side (11-16, FDI notation). No differences 

were observed between the mean GBF values at the left and right central incisors. The six 

upper right teeth also showed close similarity. There was a significant GBF value elevation at 

lower incisors as compared to that in the upper jaw. Our results indicate that there is 

homogenous marginal blood perfusion in both the maxillary and mandibula healthy gingiva.  

The BF of the submandibular gland (SMG) measured by LDF was homogenous. The 

vasoregulatory role of nitric oxide (NO) in the circulation of the SMG of rats was studied. The 

NO synthase blocker Nω-nitro-L-arginine methyl esther (L-NAME) significantly increased 

vascular resistance (VR) in the SMG. The possible involvement of NO for the preservation of  

BF to the rat SMG after uni- or bilateral occlusion of the common carotid was studied. In 

normal rats, carotid occlusion resulted in an immediate decrease in ipsilateral SMGBF. After 

the cessation of carotid occlusion, hyperaemia was observed in the SMG. Effect of L-NAME 

pretreatment, were identical between the control groups, though the magnitude of the 

alterations was significantly less. The SMGBF was well-maintained. NO had only a 

restrained effect. We investigated the effects of the pentadecapeptide BPC157 1) on the 

vasculature of healthy and inflamed gingiva, 2) we determined the degree of inflammatory 

bone resorption around the whole tooth, and 3) we investigated the differences in the changes 

of bone structure. The GBF was measured by LDF in the upper central papilla before and 

after systemic BPC157 application, did not influence neither the general (mean blood pressure 

and heart rate) nor the local (GBF and GVR) haemodynamic parameters. The gingival 

capillary permeability was studied by the Evans-blue technique on the 13th day of ip. 

injection of BPC157 in ligature-induced periodontitis model. Ligature-induced experimental 

periodontitis resulted in increased gingival extravasation which was reduced by the daily 

administration of 10μg/bmkg and not by 100ng/bmkg BPC157. There were no differences 

between the control sides of the groups. The alveolar bone morphometric parameters were 

studied by microCT. BPC157 significantly reduced the ligature-induced bone loss in the 

mesial, buccal, mesiolingual and lingual side. Chronic application of BPC157 has anti-

inflammatory effect in experimental periodontitis.  
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